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 استئجبر االرحبم دراسة فقهيه قبنونية مقبرنة
 م.د. محمد جواد عبد الصمد احمد / كمية الكنوز الجامعة

Journalofstudies2019@gmail.com 
:الممخص  

في نفس المرأة كحرمانيا مف ثمار ىذه الغريزة األمكمة غريزة انسانية قكية خمقيا البارم عز كجؿ     
يشكؿ عذابا نفسيان قاسيان ليا كيكقعيا في حرج كضيؽ شديديف كيمحؽ بيا ألما كضرران. كاأللـ النفسي 
يككف احيانا أبمغ مف الضرر المادم، بؿ أشد إيالما منو مف نعـ اهلل عمى االنساف اف يمنحو الذرية، 

ستجدة في مجاؿ الطب عمكما كاالنجاب كمعالجة العقـ خصكصان كمف نكازؿ العصر كقضاياه الم
كالتي أصبحت الحؿ األمثؿ  ،كاستحداث طرؽ جديدة في االستيالد كمنيا طريقة استئجار األرحاـ
 .لمحصكؿ عمى األطفاؿ في الغرب كانطالقا مف مبدأ الغاية تبرر الكسيمة

 البحث تتمثؿ في تفرعات عديدة أىميا:، أف مشكمة أخذت ىذه الطريقة تنتشر كاتخذت صكران عدة
 تحديد مفيـك إجارة الرحـ بما يشتمؿ عميو ذلؾ مف تحديد صكر ىذا العقد كطبيعتو. 1

 .القانكنية
 المكقؼ القانكني كالشرعي منو سكاء في قكانيف الدكؿ الغربية كالعربية. 2

 .كاإلسالمية
 .عمى الطرفيفاآلثار التي تترتب عمى ذلؾ العقد مف حقكؽ كالتزامات .3
 تحديد نسب المكلكد مف جانب األب أك األـ كىؿ امو صاحبة البكيضة اـ صاحبة. 4

 .الرحـ
 الكممات المفتاحية: )استئجار االرحاـ، دراسة فقييو، قانكنية مقارنة(.

Surrogacy: A comparative legal jurisprudence study 
dr. Muhammad Jawad Abd al-Samad Ahmed / University College of 

Treasures 
Abstracts: 
    Motherhood is a strong human instinct created by God Almighty in the 
soul of a woman, and depriving her of the fruits of this instinct constitutes 
severe psychological torment for her and causes her to suffer severe 
distress and distress, and causes her pain and harm. Psychological pain is 
sometimes more severe than physical harm, and even more painful than it 
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is from the blessings of God upon man to grant him offspring, and from the 
calamities of the age and its emerging issues in the field of medicine in 
general, procreation and treatment of infertility in particular, and the 
development of new methods of reproduction, including the method of hiring 
wombs, which has become the ideal solution to obtain On children in the 
West proceeding from the principle of the end justifies the means. 
This method began to spread and took many forms. The research problem 
is represented in many branches, the most important of which are: 
1. Determining the concept of kinship lease, including what that includes 
defining the forms and nature of this contract 
legal. 
2. The legal and legitimate position on it, both in the laws of Western and 
Arab countries 
and Islamic. 
3. The effects of that contract in terms of rights and obligations on both 
parties. 
4. Determining the lineage of the newborn from the father’s side or the 
mother’s side, and whether his mother is the owner of the ovum or the 
owner of the ovum 
the womb. 
Keywords: (surrogacy, jurisprudence study, comparative legal). 
 

 المطمب األكؿ
 نبذة تاريخية عف تأجير االرحاـ بدأت تقنية إجارة األرحاـ في عالـ الحيكاف، كالتي

استعممت بيدؼ زيادة إنتاج حيكانات ذات صفات ممتازة فيؤخذ عدد مف البكيضات مف 
أنثى الحيكاف ذات الصفات الممتازة كتخصب مختبريان ثـ تزرع األجنة في أرحاـ عدد 

ات األخرل العادية، ككاف األطباء البيطريكف يستأجركف أرحاـ تمؾ األبقار مف الحيكان
 العادية لتنمية األجنة المحسنة داخميا.
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كمف ثـ انتشرت عمميات الرحـ المستأجر بيف البشر في أكربا كأمريكا في ثمانينات 
القرف الماضي حتى أصبحت ليا شركات كككاالت خاصة لمتركيج كلتأجير األرحاـ 

ساعدة في ابراـ تمؾ العقكد، كيمكف مالحظة االنتشار الكاسع لتمؾ الككاالت عند كالم
تصفح شبكة االنترنت حتى بدأت تمؾ األفكار تغزك الشرؽ كتحديدان اليند حيث تستغؿ 
النساء في عمميات الرحـ المستأجر كذلؾ لرخص األجرة المدفكعة إذا ما قكرنت بالدكؿ 

 الغربية.
مركز في الكاليات المتحدة كحدىا خاص  15كجكد أكثر مف  كتشير اإلحصاءات الى

سبعة عشر ( ۰۰۱۱۱باستئجار األرحاـ كالعدد في تزايده كيصؿ معدؿ األجرة الى )
ألؼ دكالر، كقد أنتجت تمؾ الككاالت مئات المكاليد بيذه الطريقة، كىكذا تصبح أرحاـ 

كاإليجار يستغميا األثرياء الفقيرات في أمريكا كأنحاء العالـ الثالث بضاعة لمبيع 
 (1كاألغنياء كيريدكف الحصكؿ بذلؾ عمى أبناء دكف عناء كما يتبعيا مف مشاؽ كألـ. )

 المطمب الثاني
 تعريؼ استئجار األرحاـ، لغة كاصطالحان كااللفاظ التي تطمؽ عميو :اكالن 

 استئجار األرحاـ مركب إضافي مف كممة )استئجار( كىي المضاؼ ك )األرحاـ(
 كىي المضاؼ إليو. كاالستئجار مشتقة مف المؤاجرة، كالمؤاجرة تمميؾ

   (۲) منافع مقدرة بماؿ كاالستئجار تممؾ ذلؾ
 أما اإلجارة: فمشتقة مف األجر كىك العكض كمنو سمي الثكاب أجرأ كفعميا

 اجر، كليا معنياف
 األكؿ: الكراء عمى العمؿ

 الثاني: جبر العظـ الكسير -(۳)
 فقد عرؼ الفقياء اإلجارة: "بأنيا عقد عمى منفعة مقصكدة معمكمة كفي االصطالح

  (4)قابمة لمبذؿ كاإلباحة، بعكض معمـك 
 كاألرحاـ جمع، مفردىا رحـ .

 :كلو معنياف في المغة
  (5: الرحـ: ىك بيت منبت الكلد ككعاؤه في البطف )ألولا
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 كغيره: الرحـ: اسـ لكافة األقارب مف غير فرؽ بيف المحـر الثاني
مككنة مف بكيضة امرأة  لقيحوأما استئجار األرحاـ فيك استخداـ رحـ امرأة سميـ لزرع 

رعاية  كنطفة زكجيا، فتحممو كتضعو مقابؿ مبمغ مف الماؿ، كبعد ذلؾ يتكلى الزكجاف
 (، كيتـ ىذا االجراء غالبا بعقد محدد بيف6المكلكد كيككف كلدة قانكنية ليما )

 الطرفيف.
 األلفاظ التي تطمؽ عمى استئجار األرحاـ أطمؽ العمماء الفاظان كمصطمحاتثانيان: 

 عدة عمى عممية استئجار األرحاـ أشيرىا:
(: الظئر بالكسر كبيمزة ساكنة كيجكز تخفيفيا، ىي المرضعة لغير 7)الرحم الظئر -1

 كلدىا، كالجمع أظؤر كأظار، كظؤكر كظؤار، يقاؿ ظأرت المرأة اتخذت
 كلدة ترضعو.

 : الشتؿ )القطع( شتؿ الجنيف ىك احد مف المصطمحات الرحـشتل الجنين-۲
 الظئر كحقيقتو اف يجامع رجؿ امرأتو التي غير صالحة لمحمؿ ثـ ينقؿ الماء منيا

 الى رحـ امرأة ذات زكج بطريقة طبيعية فتحممو الى نياية كضعو كطريقة
  . (۸النقؿ ىذه ىي )الشتؿ()

 األخرل التي ينقؿ الى رحميا البيضة المقيمة كىي ايضا: كىي المرأة المضيفة-3
  (. 9الحاضنة )

: كقد رفض الشيخ ابف محمكد في رسالتو ىذه التسمية أيضا كقاؿ اف ىذا الحاضنة-4
مف باب الحقائؽ فأنو ال حضانة إال لمطفؿ الصغير حتى خرج إلى الكجكد حيا كما داـ 

ال يقاؿ )حاضنة حمال، كأمو حامال، ال في بطف أمو فانو يسمى حمال، كأمو حامال، 
 (.1١يقاؿ )حاضنة( )

األـ المستعارة: كىي التي نقؿ إلى رحميا البيضة المقيحة كتسمى أيضا مؤجرة البطف  
("11) 

 : الرحـ المستأجر أك الرحـ البديؿ ىما األكثر شيكعاالرحم المستأجر -ه 
 في مثؿ ىذه العمميات أف تككفالمستأجر أطمؽ مف باب التغميب، ألف األغمب  كالرحـ
 بعكض
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 المطمب الثالث
 األسباب الممجئة الستئجار األرحام من قبل الزوجين

 فقداف المرأة لرحميا جراء استئصالو بعممية جراحية ألصابتو بعيكب خمقية اك-1
 بمرض سرطانية أك حدكث نزؼ حاد أدل الى استئصالو

ب اك قد تككف قد تجاكزت سف االنجاب اصابة االـ بالعقـ كعدـ القدرة عمى االنجا-۲
 .أك مريضة بمرض كراثي يخشى انتقالو إلى الجنيف

 اك قد تفعؿ ذلؾ الزكجة بطرة كترفيا لكي تحافظ عمى تناسؽ جسدىا كجمالو-3
 اك تمجأ اليو دفعان ألعباء الحمؿ كمتاعبو-4

 ب. أسباب المرأة المستأجرة الممجئة إلجارة رحمها:
ا أف الدافع األساسي إلجارة المرأة رحميا ىك العامؿ االقتصادم، بعد االستقراء كجدن

فبالرغـ مف أف األمكمة مف أكثر الغرائز رقيا، إال أنيا تحكلت في بعض الدكؿ إلى 
سمعة منحطة استغميا معدكمك الضمير لممتاجرة كالربح، لتظير تجارة مف نكع جديد 

 ت الفقر في بعض الدكؿ النامية.تأجير األرحاـ كالتي أصبحت مف أحد مظاىر تداعيا
 ففي اليند، يقكؿ أحد الخبراء: أف تأجير األرحاـ في ازدىار بعد أف أضفت الحككمة

 كأنيا قد تصبح رائدة في مجاؿ مزارع ۲۱۱۲صبغة شرعية عمى األجراء عاـ 
 إنتاج األطفاؿ.

المتخصصة تقدـ كيرجع سر إقباؿ البعض عمى تأجير األرحاـ باليند، أف تمؾ المراكز 
خدمة شاممة يجمع بيف الرحـ المؤجر كالزكجيف تقتصر مياميا عمى تقديـ البكيضة 
بكسائؿ التخصيب كيتـ اتفاؽ بيف الكالديف كاألـ البديمة الطرؼ األكؿ بالتكمؼ بكافة 
األتعاب الطبية بجانب مبمغ محدد كأتعاب عمى أف يسمـ الطرؼ الثاني المكلكد بمجرد 

 ففي إيراف ازدىرت تجارة األرحاـ بعد أف سف البرلماف ،( ۰۲كالدتو )
 اإليراني قانكنا يجيز ذلؾ بشركط محددة كتحت رعاية طبية.

كما انتشرت ىذه الظاىرة في المغرب كمصر حيث أعمنت أـ ليا كلداف عبر مكقعيا 
في األنترنت عف رغبتيا في استعدادىا لتأجير رحميا لمف ترغب في اإلنجاب مقابؿ 

 دكالر كنفقة شيرية أثناء الحمؿ مما أثار جدال فقييا داخؿ األزىر كدار 25۱۱مبمغ 
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 (.13اإلفتاء المصرية )
 المبحث الثاني

 )الحكم الشرعي لصور استئجار االأرحام)
 المطمب االول

 (صمة تكوين ووراثة الكل مولود بابيه واصل ذلك الحيوان المنوي( فيه وله بأمه)
 صمتان:

الدة كحضانة كأصميا )الرحـ ، فيذا المكلكد المتصؿ بأبكيو شرعا األكلى صمة حمؿ كك 
كطبعا كعمى ىذا ترتب جميع األحكاـ الشرعية التي رتبيا اهلل تعالى عمى ذلؾ، فاذا كاف 
الحيكاف المنكم مف رجؿ غريب متبرع لزكجة رجؿ ما، فيذا أصبح مقطكع الصمة عقال 

.ككاقعة كطبعا كشرعة  
 المطمب الثاني

استئجار األرحامصور   
: كتحصؿ عف طريؽ تمقيح بكيضة الزكجة بماء زكجيا كمف ثـ زرعيا الصورة األولى

في رحـ امرأة أخرل ليست بزكجتو باالتفاؽ معيا عمى مبمغ معيف مف الماؿ كيتـ تسميـ 
كتمجأ الزكجة الى ذلؾ عند عجز رحميا عف  (،14الطفؿ بعد الكالدة الى األبكيف )

الحمؿ كاألـ  ؾ ترفيا لممحافظة عمى جسدىا، كتخمصان مف متاعبالحمؿ اك تفعؿ ذل
 الكالدة.

: كتككف عف طريؽ التمقيح بيف نطفة الزكج كبيف بيضة امرأة ليست لصورة الثانيةا
بزكجتو، ثـ تزرع البكيضة الممقحة في رحـ امرأة أخرل ليست زكجتو كال ىي صاحبة 

يو كيسمـ الى تمؾ المرأة صاحبة.البكيضة( لقاء مبمغ مف الماؿ يتـ االتفاؽ عم  
 الرحـ كىي بالمقابؿ مطالبة بتسميـ الطفؿ بعد الكالدة الى الرجؿ صاحب الماء، كيمجأ

(.۰5إلى ىذه العممية إذا كانت الزكجة تعاني مف مشاكؿ في رحميا )  
كتككف بتمقيح بكيضة الزكجة مف ماء رجؿ غريب ليس بزكجيا، كمف  الصورة الثالثة:

بكيضة الممقحة في رحـ امرأة أخرل متبرعة، كال يمجأ إلى ىذهثـ تكضع ال  
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الطريقة اال إذا كاف الزكج عقيمان، كالزكجة غير قادرة عمى احتضاف البكيضة في رحميا 
(.16لكجكد خمؿ فيو، كمبيضيا سميـ )  

تحصؿ عف طريؽ تمقيح بكيضة الزكجة بماء زكجيا كمف الصورة الرابعة:  
ل ىي زكجة ثانية لمرجؿ بمعنى احداىف تبرعت بالرحـ، غرزىا في رحـ امرأة أخر 

.(17كاألخرل بالبكيضة )  
 المطمب الثالث

بيان الحكم الشرعي لكل صورة وفق المذهب الجعفري ووفق مذاهب الجمهور: حكم 
رأم المرجع  -:بكيضة الزكجة + نطفة الزكج + رحـ امرأة غريبة  /الصورة األولى

السيد عمي السيستاني أف العممية جائزة بحد ذاتيا إذا كانت األعمى آية اهلل العظمى 
حالة الضركرة الف البيض كغير ضركرة الـ الرحـ بكشؼ عكرتيا مع مراعاة االحتياط 

كأيد قسـ مف  -مف المرأتيف كتطبيؽ احكاـ االمكمة كالنبكة كاإلرث كالحضانة كالنفقة. 
د أيده في الرأم الدكتكر عبد المعطي الفقياء المعاصريف المؤيديف لرأم السيستاني: فق

بيكمي، عميد كمية أصكؿ الديف في جامعة األزىر كعضك المجنة الدينية في مجمس 
الشعب المصرم، كالدكتكر عبد الحميد عثماف محمد، االستاذ في كمية الحقكؽ في 

اما رأم السيد -(. 18جامعة طنطا المصرية )  
يستاني فقد قاؿ إف المرأة التي زرع المني في الخكئي فقد كاف مخالفا لرأم السيد الس

 رحميا اـ لمكلد شرعا فاف االـ ىي المرأة التي تمد الكلد كما ىك مقتضى في قكلو
تعالى الذيف يظاىركف منكـ مف نسائيـ ماىف اماتيـ اف امياتيـ اال الالئي )كلدنيـ 

لمزبكرة مف حقيا كصاحب النطفة أب لو كاما زكجتو فميست اما لو كعمى ىذا فالمرأة ا
 أف تأخذ الكلد الى سنتيف مف جية حؽ الحضانة ليا، كاهلل أعمـ.

اما رأي السيد محمد سعيد الحكيم فقد خالف رأي السيد الخوئي-  
 بأف :(۰۱)

الكلد ليس لممرأة المستأجرة لمحمؿ كليس ليا حؽ المطالبة بو كحضانتو مع العمـ بحرمة 
التي قد تظير لك أف المرأة المستأجرة رفضت تسميـ ذلؾ الختالط المياه، فاف المشكمة 
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الكلد بعد كالدتو ككما فعمت السيدة مارم كاعرضت عف تسميـ الطفمة التي حممتيا 
 بالنيابة بعد يكميف مف كالدتيا إلى

(.2١الزكجة اليزابيث ككلياـ ستيبرف المذاف كانا قد تعاقدا معيا )   
ينسب الى صاحب النطفة االب كصاحبة  : الكلدأما رأي الشيخ الفاضل المنكراني

 البكيضة )األـ( فاذا كانت صاحبة الرحـ اجنبية فال يجكز ذلؾ اال اذا كانت زكجة ثانية
: يرل السيد محمد حسيف أف األصؿ في نسبة الكلد ويرى السيد محمد حسن فضل اهلل

ككنو مف ألبيو ىك ككنو مف نطفتو، كما أف األصؿ عندنا في نسبة الكلد الى امو ىك 
بكيضتيا دكف أف يككف الحتضانيا لو في رحميا كتكلده منيا مدخميو في ىذه النسبة كال 

 يتـ المجكء الى ىذه الطريقة اال إذا كانت صاحبة الرحـ زكجة ثانية لمرجؿ
: كىي الصكرة التي تـ تمقيح نطفة الزكج + بكيضة امرأة ليست حكم الصورة الثانية

امرأة أخرل ليست بزكجتو كتستخدـ ىذه الصكرة إذابزكجتو ثـ زرعيا في رحـ   
كانت الزكجة مصابة بمرض في المبيض اك الرحـ بحيث ال يمكنيا تككيف البكيضات 

 .كال يمكنيا الحمؿ فقد تككف في سف اليأس.
اتفؽ المذىب الجعفرم كمذىب الجميكر عمى رأم كاحد أف ىذه الصكرة محرمة ألف 

نبية عف الزكج الذم لقحت البكيضة بنطفتو كايضاالمرأة التي أخذت بكيضتيا اج  
 فأف رحـ المستأجرة استعمؿ بشكؿ غير مشركع لذلؾ فالطفؿ غير شرعي حتما. 

التي تـ تمقيح بكيضة الزكجة + ماء رجؿ غريب + رحـ امرأة  حكم الصورة الثالثة:
 اجنبية )في حالة عقـ الزكج(

ى رأم كاحد: فقد كاف رأم المرجع اتفؽ ايضا المذىب الجعفرم كمذىب الجميكر عم
 األعمى السيد السيستاني في ىذه الصكرة بالحرمة قطعة فميست ىناؾ عالقة زكجية

(الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر ) شرعية كىذا ما أثبتو الحديث الشريؼ  
تمقيح بكيضة الزكجة + ماء زكجيا كزرعيا في رحـ الزكجة  :الرابعةحكم الصورة 

اتفؽ أكثر فقياء الشيعة االمامية المعاصريف كىـ )السيد محمد الصدرالثانية لمزكج :   
النجؼ ، الميرزا  -النجؼ، محمد إسحؽ فياض -النجؼ، السيد عمي السيستاني  -

التبريرزم جكاد  
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قـ، السيد عمي الخامنئي -طيراف، مرشد الجميكرية اإليرانية   
قـ، –شيخ حسيف منتظرم قـ، ال -، السيد صادؽ الركحاني قـ، السيد حسف القمي   

 
قـ، السيد محمكد  -الشيخ ناصر الشيرازم، قـ، الشيخ محمد فاضؿ المنكراني 

 الياشمي،
 مف تالميذ

السيد محمد باقر الصدر السيد كاظـ الحائرم _ قـ، مف تالميذ الصدر، السيد محمد 
أف لبناف( عمى جكاز ىذه العممية في نفسيا كاشترط بعضيـ مف  -حسيف فضؿ اهلل 

تككف صاحبة الرحـ زكجة ثابتة لمرجؿ كاختمفكا في نسبة الكلد الى ام مف المرأتيف. 
فكاف رأم السيد كاظـ الحائرم كالشيخ فاضؿ المنكراني، فقد اشترطكا أف تككف المرأة 
التي تزرع البكيضة المخصبة في رحميا زكجة ثانية لمرجؿ، كما كأفتيا بانتساب الكليد 

قد اشترط السيد الحائرم رضا الزكجة الثانية عمى ذلؾالى صاحبة البكيضة ك   
 اما رأي مذهب الجمهور فقد انقسموا الى فريقين -

: قالكا بجكاز ىذه الصكرة باعتبار أنيما زكجتاف لرجؿ كاحد الفريق األول )المجيزون(
كألف الزكجة األخرل قد نزعت بحمؿ المقيمة لضرتيا كفي ىذه الصكرة أف كحدة االبكة 

قة كالتماسؾ العائمي مكجكد، كمظمة األسرة قائمة كسميمة كال يكجد في ىذه الحالة متحق
اختالط انساب بالنسبة لمزكج كال بالنسبة لمزكجة، اذا اخذ االحتياط ضمف ضكابط 

كضمانات كاجراءات تدعكا الى االطمئناف في عدـ اختالط األنساب كألجؿ ىذا اباح 
المي باألغمبية ىذه الصكرة في دكرتو السابعة كلكف المجمع الفقيي لرابطة العالـ االس

 بشرط الحيطة الكاممة في عدـ اختالط النطؼ الف
 الخطأ في اختالط بكيضة ممقحة بأخرل ستمتد اثاره الى اجياؿ كاجياؿ

: كاف رأم ىذا الفريؽ يمنع ىذه الصكرة لما يتدرج تحتيا مف الفريق الثاني )المانعون(
حمؿ الزكجة الثانية كيتـ تمقيح بكيضتيا ىي اذا لـ يمتنع عنيا المشاكؿ كالحتماؿ أف ت

زكجيا في كفي ىذه الحالة ال تعمـ مف ىي االـ كلذلؾ عدؿ المجمع الفقيي عف القرار 
ىػ، كىك يشرط الحيطة الكاممة في عدـ اختالط 14١4الذم اجاز في دكرتو السابعة 
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ألف الزكجة االخرل التي زرعت  ىػ،14١5النطؼ فألغى ىذا القرار في دكرتو الثامنة 
فييا بكيضة الزكجة ليا قد تحمؿ قبؿ انسداد رحميا عمى حمؿ المقيحة مف معاشرة 
الزكج ليا في فترة متقاربة مع زرع المقمة ثـ تمد تؤامة كال يعمـ كلد المقيمة مف كلد 
ط معاشرة الزكج حتى األطباء يؤيدكف احتماؿ كقكع الحمؿ الثاني كبذلؾ يحدث اختال

 باألنساب
 

 المبحث الثالث
 حكم تأجير االرحام في نظر القانون

لـ تنظـ القكانيف في الدكؿ الغربية كالعربية كاإلسالمية قانكنا لعقد اجارة األرحاـ عدا 
كمع عدـ كجكد التنظيـ القانكني في العراؽ فأننا ممزمكف بمكجب القانكف المدني  إيراف

الفقرة الثانية بشأف النسائؿ التي ال ( ۰بتطبيؽ المادة ) ۰۱۵۱( لسنة 4١العراقي رقـ )
 يكجد ليا تنظيـ قانكني بالمجكء الى مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر مالئمة

 النصكص ىذا القانكف دكف التقيد بمذىب معيف
 المطمب األول

 القانون ال يحمي المتعاقدين
في لندف، اذ كافقت عمى حمؿ كاف رحـ البريطانية ) ريتا باركر( أكؿ رحـ مستعار 

المقيحة مف زكجيف بريطانييف مقابؿ أجر معيف، كلكف باركر رفضت تسميـ الطفؿ 
لكالديو بعد انجابيا لو كلـ يستطع القانكف حماية حقكؽ الزكجيف لغياب النصكص 
القانكنية التي تعنى بيذا المكضكع، لذلؾ ليس ىناؾ أم التزاـ لمكالديف البيكلكجييف بأخذ 

طفؿ كما ال تمتـز األـ البديمة بتسميمو الف القكانيف يشكبيا الكثير مف الثغرات كقد ال
(21كافقت الحككمة التايمندية عمى قانكف يجعؿ مف ىذه التجارة جريمة)  

كفي إيراف ازدىرت تجارة األرحاـ بعد أف سف البرلماف االيراني قانكنا يجيز ذلؾ بشركط 
يبيح الجكاز الشرعي  2١١7يراني قانكنيان في عاـ محددة، فقد اقر مجمس الشكرل اإل

لذلؾ العقد مف الناحية القانكنية كالذم طالب فيو بعض النكاب باستبداؿ مصطمح 
استئجار بكصفو تعبير غير مناسب بمصطمح الرحـ البديؿ، كيرل رجاؿ القانكف اف 
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غيرىا مما يتطمب ىناؾ الكثير مف الفجكات القانكنية في التشريع فيما يتعمؽ بالحضانو ك 
(22تعديؿ القانكف الحالي بقانكف اشمؿ يأخذ بنظر االعتبار ابعاد القضية كافة )  
ففي حالة قانكنية لقد كضعت اـ تايمندية تؤاميا بعد تأجير رحميا لزكجيف استرالييف 
انتيى بيا األمر بأخذ الطفؿ غامي لرعايتو بنفسيا بعد أف رفض كالداه اخذه لعمميا 

متالزمة داكف كعادا الى بالدىما بالطفمة السميمة فقط، كىنالؾ الكثير مف ىذه بإصابتو ب
القصص المأساكية التي تثير الجدؿ كىمشت في ظؿ غياب قكانيف صارمة تضمف 

 الحقكؽ كالشركط المناسبة لممارسة تأجير االرحاـ
 المطمب الثاني

 عقد تأجير األرحام من الناحية القانونية
ية القانكنية فيك عقد غير سميـ بمعنى إذا تنازع الطرفاف ىؿ يجكزاف العقد مف الناح  

؟  التقاضي بناء عمى العقد المبـر
يجيب د. حمدم عبد الرحمف استاذ القانكف بجامعة عيف شمس، أف الفقو االسالمي 

كالقانكف اشترطا شركطا لمشركعية كؿ مف المحؿ كالسبب بمعنى انني ال أستطيع عمؿ 
العاـ أك اآلداب كىك ما يعبر عنو القانكف بمخالفة قاعدة آمرة مف  عقد مخالؼ لمنظاـ

، كىك ما اشترطو الفقياء أف يككف المعقكد عميو مشركعا، فيشترط (۲۳قكاعد القانكف )
(24أف يككف محؿ العقد قابال لحكمو شرعا باتفاؽ الفقياء )  

دد مدل شرعية يجعمكف األمر في دائرة الشرع ىك الذم يح -إال أنيـ أم الفقياء 
المسألة مف عدميا اما خبراء القانكف فالمسألة عندىـ يجب اال تككف مخالفة لمنظاـ 

(25العاـ كاآلداب )  
( مف القانكف المصرم اما بالنسبة لممحؿ تنص 136 - 135كفيما يمي نص المادة )

ف العقد ( عمى انو اذا كاف محؿ االلتزاـ مخالفة لمنظاـ العاـ، أك اآلداب كا135المادة )
باطؿ بطالف  -اآلف  -( اذا كاف بسبب االرحاـ في مصر 136باطال كفي المادة )

مطمقة ألنو مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب المذيف يقرىما الفقياء كالنصكص القانكنية الف 
(26مصدر التشريع في القانكف المصرم ىك الشريعة االسالمية )  
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اما بالنسبة لمقانكف المبناني كمكقفو مف ىذا المشركع فيؤكد المحامي عدناف بدر اف 
القانكف لـ يتطرؽ لمعالجة ىذا المكضكع ألنو مف المستجدات التي كقعت حديثا كما لـ 

(. كىذا ما 27يعالجو ام قانكف مف قكانيف الدكؿ العربية بؿ حتى بالد الغرب نفسيا )
المكسكم عف مجمس القضاء األعمى أكده القاضي سالـ ركضاف  

العراقي في مقابمة شخصية مع د. ساجد طو محمكد في قسـ عمـك القرآف اثناء بحثو 
 في مكضكع تأجير االرحاـ

ككذلؾ ما اكده لي القاضي كاظـ الزيادم اثناء مقابمتي الشخصية لو في محكمة 
قانكف عمى ام مادة الديكانية كانا ابحث عف قانكف تأجير االرحاـ بأنو لـ ينص ال

 بخصكص تأجير االرحاـ
 المبحث الرابع

 االثار المترتبة عمى استئجار االرحام
 لقد اكلى االسالـ عناية فائقة بمسألة النسب، كحرص اشد الحرص عمى منع اختالط

األنساب، كقطع كؿ الطرؽ المؤدية الى االختالط، فنجد حرمة التبني، كنسب المكلكد 
لؾ يقكؿ الرسكؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـ الى غير ابيو، كعف ذ

مف ادعى الى غير ابيو كىك يعمـ أنو غير ابيو فالجنة عميو حراـ، كتظير أىمية معرفة 
النسب كالداللة عميو لما لو مف الحقكؽ كالكاجبات المترتبة عمى الكليد كاسرتو مف 

ـ في القصاص كالكالية عمى الصغير في الناحية الشرعية مثؿ الميراث، كالمطالبة بالد
الزكاج كنحك حرمة نكاح زكجة األب كالعكس ك بر الكالديف، كالرضاع كالحضانة لمكليد 

خمؼ كسقكط القصاص عف االب بقتؿ كلده، ككذا االـ عمى  
 المطمب األول

 نسبة الوليد من جهة األب
اليو دكف شؾ لمقاعدةإذا كانت المتبرعة زكجة ثانية لمزكج، فاف نسب الكليد يعكد   

الشرعية التي كضعيا الرسكؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو كالو كسمـ )الكلد لمفراش، 
، كىذا ما صرحت بو دار االفتاء المصرية( ۲۸كلمعاىر الحجر( )  (۲۱). 

 كاما إذا كانت المتبرعة أجنبية عف صاحب الحيكاف المنكم كذات زكج فينا اختمؼ
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 العمماء عمى قكليف :
: يرجع نسب المكلكد لزكج الحاضنة المتبرعة ألنو صاحب الفراشالقول األول  

كالكلد لمفراش كما جاء في الحديث الشريؼ آنؼ الذكر، كبالرجكع الى سبب كركد 
الحديث يتضح جميا كيفية الحاؽ الكلد بغير صاحب المني، فقد أخرج البخارم بسنده 

ند النبي في كلد جارية، فقاؿ سعد: انو انو تنازع عند بف أبي كقاص كعبد بف زمعة ع
ابف اخي عتبة، عيد الي أف كليدة زمعة مني، فاقبضو فقبضتو، فقاؿ عبد بف زمعة انو 
اخي كابف كليدة ابي، كلد عمى فراش ابي فقاؿ الرسكؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو كآلو 

منو يا سؤدة كسمـ ىك لؾ يا عبد بف زمعة الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر، كاحتجبي 
 ( ، فاألحكاـ الشرعية مبناىا عمى الظاىر ، مع عميو )ص( بالشبو الكاضح3١)

 (۳۰) الذم بينو كبيف عتبة مدعي النبكة، بدليؿ أمره لسيدتنا سؤدة باالحتجاج منو
: كذىب آخركف إلى أف المكلكد ينسب الى صاحب الحيكاف المنكم كال القول الثاني

، كدليميـ اف المعتبر في النسب ىك ماء الزكج كقد  (۳۲ينسب الى زكج الحاضنة )
ثبت آف بكيضة الزكجة قد لحقت بماء رجؿ تربطو معيا عالقة زكجية أقرىا الشرع 
كككف ىذه العممية محرمة ال يؤثر في نسبو الكلد الى ابكية الف التحريـ قد عرض بعد 

 ما آثماف بذلؾ لكفكتكاممو فيك شبو ما يككف بطفؿ غذاه ابكاه مف حراـ حتى كبر في
 (33ىذا ال يقطع عنيما نسب ابنيما )

اما اذا كاف االنعقاد بسبب استعماؿ رحـ المرأة المتبرعة استعماال غير مأذكف فيو شرعا 
 فعميو التحريـ النو لـ يدخؿ في أصؿ تككيف الجنيف بؿ مف طريؽ التغذية التي

ب الحيكاف المنكم كغير ذات نتج عنيا نماءة كاما إذا كانت المتبرعة أجنبية عف صاح
 زكج، فينا العمماء عمى قكليف:

 : أف المكلكد ال ينسب الى اب انما ىك تنسيبو بكلد الزنا يعكد نسبو الىالقول األول
  (34امو ألنو ال يكجد فراش صحيح يرجع اليو الكليد )

: إذا كانت الحاضنة غير متزكجة فاف المكلكد يرجع نسبو الى زكج القول الثاني
صاحبة البكيضة، كتثبت لو كؿ الحقكؽ المترتبة عمى ثبكت النسب ككؿ صالت القرابة 

 (35 ) 
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كدليميـ ىك القياس عمى كلد الزنا، فقد افتى بعض العمماء بصحة نسب كلد الزنا الى  -

الزاني اذا كانت الزانية غير متزكجة، ككذا األمر ىنا بؿ في ىذه الصكرة مف باب اكؿ 
 (36كذلؾ الحتداـ المائيف حاؿ االنزاؿ كحاؿ التخصيب ) -

 المطمب الثاني
 نسبة الوليد من جهة األم

مماء في نسب المكلكد الى مف ينسب مف جية األـ، كاييما أمو، اىي صاحبة اختمؼ الع
 المقيحة، أـ صاحبة الرحـ التي حممت ككضعت بعد تسعة أشير؟ اختمفكا عمى

 قكليف:
: يرجع نسب المكلكد الى المرأة صاحبة الرحـ الحاضنة، ال إلى صاحبة القول األول

كدليميـ: قكلو تعالى )أف ( ۳۰ريف )البكيضة كاليو ذىب قسـ مف الباحثيف المعاص
فاآلية دلت عمى أف األـ فاآلية دلت عمى أف األـ ىي التي ( ۳۸امياتيـ اال الالئي( )

تمد كتضع التي تمد كتضع )(. كقكؿ النبي )ص( اف احدكـ بجمع خمقو في بطف أمو 
لتي ( فسمى النبي ا4١اربعيف يكما ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾ ثـ يككف مضغة مثؿ ذلؾ( )

بجمع الخمؽ في بطنيا أما كتمؾ األدلة كغيرىا تثبت أف الكلد ىك ابف ليذه التي حممتو 
 ككلدتو كيأخذ كؿ احكاـ الكلد بالنسبة

 ألمو، كاالـ بالنسبة لكلدىا مف حيث الميراث ككجكب النفقة كالحضانة كالبر بيا
 كحرمة األصكؿ كالفركع

ف أف النسب يعكد الى صاحبة البكيضة اما : كيرل القسـ اآلخر مف الباحثيالقول الثاني
صاحبة الرحـ فيي كاألـ مف الرضاع فيحكـ بانيا اـ باعتبار الحاضنة كالتغذية كال 
يثبت ليا النسب كانما يثبت ليا حكـ الرضاع كاليو ذىب القائمكف بجكاز الحمؿ عف 

( 41طريؽ الرحـ البديؿ )  
نسبو انما ىك النطفة كما في قكلو أف األصؿ في تككيف االنساف كتحديد  -كدليميـ 
(، مما يدؿ عمى أف الكلد 42خمؽ االنساف مف نطفة، فاذا ىك نعيـ مبيف( ))تعالى 
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البيكلكجية التي ذكرىا  ينسب لصاحبة البكيضة التي خصبت بماء زكجيا كفقا لمحقيقة
 القرآف الكريـ

 المطمب الثالث
 (بيان االم الحقيقية واالم الرضاعية)

 -(: 43خالؼ بيف الباحثيف بيذا الشأف كانقسمكا إلى فريقيف : الفريؽ األكؿ)لقد حصؿ 
يرل اف االـ النسبية كالحقيقية كالتي ترث ىي صاحبة البكيضة اما صاحبة الرحـ 

المستأجر التي حممتو ككلدتو فيي مثؿ اـ الرضاع، فيي اـ حكمية، أم نحكـ ليا بانيا 
بت ليا النسب كانما يثبت ليا حكـ الرضاع، كذلؾاـ باعتبار الحضانة كالتغذية كال يث  

:لألسباب التالية  
اف ىذه الصكرة مبنية عمى اساس اف المقيحة جاءت مف بكيضة امرأة لقحت بماء 

 زكجيا، ثـ بعد التمقيح زرعت في رحـ امرأة أخرل اذف فالجنيف قد انعقد مف
ر كذلؾ فالجنيف ينسب بكيضة امرأة كماء رجؿ بينيما نكاح شرعي صحيح كما داـ األم

الييما، أما صاحبة الرحـ فإنيا غذت الجنيف بدميا بعد بكابة تككينو حتى تكامؿ ككلد 
لذلؾ فيي تأخذ حكـ االـ مف الرضاعة فالمرضعة غذتو بمبنيا كىذه غذتو بدميا. مف 
خصائص االنساف كصفاتو الكراثية تستقر في البكيضة كالمنكم فقط، كليس صاحبة 

عار ام دخؿ الف الرحـ ما ىك اال مستكدعالرحـ المست  
اف الثمرة بنت البذرة، ال بنت األرض، فمف يزرع برتقاال يجني برتقاال ميما كانت 
 األرض المزركع بيا، فاألرض كاف كانت تجيز البذرة بكؿ ما تحتاجو لكنيا ال دخؿ

 ليا بنكع اك جنس النبات الذم سينمك
ء الى اف االـ الحقيقية التي ترث ىي األـ كقد ذىب ىؤال -( : 44) الفريق الثاني

صاحبة الرحـ التي حممت ككلدت اما صاحبة البكيضة فيي اـ حكمية مثؿ الرضاع 
فيؤالء ينظركف إلى الكلد بمنظار الكالدة فيثبتكف النسب مف المرأة التي تمده، باعتراؼ 

ب الكلد الى ( ، فاألـ التي ترث ىي صاحبة الرحـ كينس45الزكج اك شيادة الشيكد )
 زكجيا الف الكلد لمفراش حسب القاعدة الشرعية التي نضميا الحديث

 النبكم الشريؼ. كاستدلكا بما يمي :
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النصكص القرآنية الدالة عمى القطع باف االـ ىي التي كلدت كمنيا قكلو تعالى اف 
امو التي ( فقد نفي اهلل تعالى األمكمة عف التي لـ تمد، ف46امياتيـ اال الالئي كلدف( )

(، كمعمـك أف التي ترضع الكلد 47كلدتو ككذلؾ قكلو تعالى كالكالدات يرضعف أكالدىف )
 ىي التي كلدتو كالكالدة الحقيقية ىي التي كلدت ثـ اف كؿ اطكار خمؽ االنساف

ذا أنتـ اجنة في النطفةفي رحـ امو مف  الى االمشاج الى الكالدة كمنيا قكلو تعالى )كا   
( ۴۸)بطكف أمياتكـ(    

ىذه أدلة ىذا الفريؽ مف نصكص القرآف كالحديث كعميو فيذا الكلد ابف ليذه التي حممتو 
ككلدتو، كيأخذ كؿ احكاـ الكلد بالنسبة المو كاالـ بالنسبة لكلدىا مف حيث الميراث، 
ككجكب النفقة كالحضانة كامتداد الحؿ كالحرمة إلى أصؿ فركعيا كحكاشييا كالذم 

ا الفريؽ بتمؾ األدلة ىك استدالؿ في غير مكضعو الف النصكص يظير أف استدالؿ ىذ
 التي تقضي باف االـ ىي التي كلدت كىي الكالدة ىذا

 االستدالؿ ال ينيض حجة لتأييد ىذا الرأم 
 المطمب الرابع

( فاسد استئجار األرحام)م   
تمع تترتب عمى قضية استئجار األرحاـ مفاسد كاضرار عمى مستكل الفرد كاألسرة كالمج

-(: 49المفاسد )تفكقت كثيرة عمى المنافع كالمصالح التي تحققيا زاىـ تمؾ    
سمعة تباع كتشترل بعدما  آنذاؾاصطباغ االمكمة بالصبغة التجارية كتصبح -1 .

كانت محاطة بجميع األدياف كاألعراؼ األخالقية بالتبجيؿ كاالحتراـ، فقد تحكلت ىذه 
االرحاـ الى سكؽ تجارم لمربح المادم كاصبحت األـ البديمة صاحبة الرحـ تشعر 

 باالستغالؿ مف قبؿ شركات كككاالت تجارية خاصة بتأجير االرحاـ
تحدث بيف االميات صاحبة البكيضة كصاحبة الرحـ  القضايا كالمشاكؿ التي-2

الف االخيرة قد ترفض تسميـ المكلكد بعد كالدتو لصاحبة البكيضة عمى المستأجر  
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الرغـ مف العقد الذم بينيـ كالثمف المتفؽ عميو الف االـ صاحبة الرحـ عند الكالدة 
كالدتو كتتعمؽ بو تشعر أف ىذا الجنيف يخرج مف بيف أحشائيا فتتغير مشاعرىا حاؿ 

كترفض تسميمو بسبب ما عانت مف األـ الحمؿ كالكالدة كىذا ال يقدر بماؿ كتضرب " 
 بالعقد عرض الحائط"

ىذه العممية قد تغطي معنى االمكمة بحاجز ضبابي فبعد اف كانت األـ ىي صاحبة -3
 البكيضة التي تنقؿ الى الجنيف الصفات كالسمات الكراثية كىي التي تحمؿ كتضع
 كتربي أصبح لدينا االف نكعاف مف االـ، االـ البيكلكجية، كاالـ الحامؿ لمجنيف.

الرحـ في نظر االسالـ لو حرمو كبيرة كليس ىك مكضع امتياف اك ابتذاؿ حتى يتـ -4
استئجاره الف الرحـ عضك بشرم لو عالقة شديدة بالعكاطؼ كالمشاعر اثناء الحمؿ فيك 

 ليس كاليد اك الرجؿ
 الخاتمة:

األمكمة غريزة انسانية قكية خمقيا البارم عز كجؿ في نفس المرأة كحرمانيا مف ثمار  
ىذه الغريزة يشكؿ عذابا نفسية قاسية ليا كيكقعيا في حرج كضيؽ شديديف كيمحؽ بيا 
الما كضرران، كاأللـ النفسي يككف احيانا أبمغ مف الضرر المادم، بؿ أشد إيالما منو، 

ساف اف يمنحو الذرية، فمف نكازؿ العصر كقضاياه المستجدة في فمف نعـ اهلل عمى االن
مجاؿ الطب عمكما كاالنجاب كمعالجة العقـ خصكصان كاستحداث طرؽ جديدة في 
االستيالد كمنيا طريقة استئجار األرحاـ كالتي أصبحت الحؿ األمثؿ لمحصكؿ عمى 

ىذه الطريقة تنتشر  األطفاؿ في الغرب كانطالقا مف مبدأ الغاية تبرر الكسيمة أخذت
 كاتخذت صكرة عدة.

لقد تكصمت في دراسة ىذا البحث الى عدة نتائج أىميا: -   
مسألة استئجار االرحاـ مف المسائؿ التي نبتمي بيا في بالدنا اال اننا نحتاج الى  -۰ 

 معرفة الحكـ فييا مسبقا.
حو مككنة مف نطفة : ىك عقد تمتـز فيو امرأة بتأجير رحميا لحمؿ لقيتأجير الرحم - 2 

الزكج كبكيضة الزكجة غالبة لمدة اقصاىا مدة الحمؿ كذلؾ لقاء أجر معيف متفؽ عميو 
 عمى أف تسمـ المكلكد بعد كالدتو
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ىناؾ أربع صكر لتأجير االرحاـ -3  
اف القانكف لـ يتطرؽ لمعالجة ىذا المكضكع، ألنو مف المستجدات التي كقعت - 4    

العربية كالغربية لـ تعالج ىذه المسألةحديثة فقكانيف الدكؿ   
اما عف نسبة الكليد فأنو يرجع الى صاحب الحيكاف المنكم اما االـ الحقيقية فيي-ق  

 صاحبة البكيضة كليست صاحبة الرحـ 
ىذه العممية ال تعطي لالـ البديمة حؽ الميراث ألنيا ليست االـ الحقيقية.-6  
ستاذة طب األطفاؿ كرئيسة كحدة الكراثة في تشير الدكتكرة اكراـ عبد السالـ، ا -7

جامعة القاىرة إلى أنو مف العبث كالشطط عف االتجاه الصحيح أف تؤخذ خمية ذكرية 
مف آب آخر، أك بكيضة مف أـ أخرل، فيك عبث عممي يؤدم الى عكاقب كخيمة 
ف م أخالقية كدينية الف الصفات الكراثية بذلؾ يككف نصفيا مف الكلديف كنصفيا غريب

 صاحبة الرحـ
 كما نكصي باالتي :

 تشكيؿ مجمع فقيي في العراؽ يضـ عمماء كفقياء مف شتى المذاىب التكضيح -1 
 .مثؿ ىذه المسائؿ 
 .ايجاد نصكص قانكنية لحؿ المشاكؿ التي تحصؿ بسبب ىذه المسألة -۲ 
 تكحيد الجيكد بيف عمماء كفقياء االسالـ مع مجاؿ التقنيات الطبية كالعممية -3
 .المراعاة االحتياط في مسائؿ االرث كالنسب كالحرمة 
 اصدار منشكرات مف كتب كمجالت تتضمف اخر الفتاكل كالبحكث في المسائؿ -4
 .الحديثة كمسألة الرحـ المستأجر كعقد ندكات لطمبة الجامعات 

 الهوامش
 .لممزيد مف التفاصيؿ انظر مكقع المرأة العربية (1) 

 http://www.labaonline.com/ 
طمبة الطمبة لعمر بف محمد أحمد أبك حفص النسفي مطبعة العامرة، مكتبة  -۲ 

 .المثني، بغداد
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 .62، ص ۰مقاييس المغة البف فارس مادة )أجر(، ج  -۳
 41١، ص ۳مغني المحتاج لمشيخ محمد بف محمد بف الشربيني، ج  -4
 ۲۳۱، ص ۰۲، ج 1لساف العرب البف منظكر، دار صادر، بيركت، ط -5 
 در عارؼ عمي عارؼ األـ البديمة أك )الرحـ المستأجر( رؤية اسالمية دراسة فقيية -6
 .ـ۲۱۱۰، ۰قضايا طبية معاصرة، دار النفائس، األردف، ط 
، 4ج  محمد بف مكـر بف منظكر االفريقي المصرم، المصدر السابؽ، مادة ظار،- ۰ 

  564ص 
 الشيخ ابراىيـ القطاف االنجاب في ضكء اإلسالـ، نشر في مجمة البحكث الفقيية -8
 465ندكة اإلنجاب في ضكء االسالـ، الككيت، ص  
الشيخ عبد اهلل بف زيد آؿ محمكد الحكـ االقناعي في ابطاؿ التمقيح الصناعي،  -9 

 بحث منشكر
 ـ19984 في مجمة المجمع الفقيي العدد الثامف، ص 
 .الشيخ عبد اهلل بف زيد المصدر السابؽ -1١ 
 .2د. عمر سميماف كآخركف دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة، ـ/ - ۰۰ 
اسماء ابك شاؿ مقاؿ بعنكاف تأجير األرحاـ، فقر مدقع كأمكمة مزيفة عمى مكقع  -۰۲ 

 اسالـ
 اكف اليف 

 (www.islamonlin.com) 
ز ىرية تتيح تأجير األرحاـ تثير جدال في األكساط الفقيية مقاؿ بعنكاف، فتكی ا -13 

 عبر مكقع
 (www.aawsat.com) 

خالد، األحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء مكقع جريدة الشرقية في عددىا د. محمد  -14 
 الصادر يـك

 ۸۰۰، ص  ۲در عارؼ عمى عارؼ المصدر السابؽ ، ج  -15
 المصدر السابؽ نفسو -16 
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 .1١١محمد خالد ، المصدر السابؽ ، ص د.   -17 
 التمقيح التمقيح كرجرجير ۸۱۰سؤاؿ  ۲۳۲استفتاءات لمسيد السيستاني ،  -18

بقمـ خالد أحمد عثماف ، نشرتو الصحيفة االقتصادية  -االرحاـ اساليبو كمشركعيتو  
 االلكتركنية

 .2١١9/5/2في  
 .  (www.aleqt.com) 

يس الحمى احد فقياء االسالـ المجديف في القرف الشيخ احمد بف محمد بف ادر  -19
 .ـ 2١١7السادس اليجرم ، العدد األكؿ ، شتاء 

مقاؿ ، ىؿ الرحـ قابؿ لمتأجير ، عف مجمة التايـ ترجمة ايماف عككر ، الرأم  -۲۱
 األردنية ، سنة

 .ريما شرم ، ازدىار سكؽ )الرحـ البديؿ في ظؿ غياب القانكف كالجدؿ الديني -21
 .المصدر السابؽ نفسو -22
 ـ ، عمى مكقع اسالـ اكف اليف ۲۱۱۰عبر صالح الديف ارحاـ لمبيع  -23

 (www.islamonline). 
 261، ص  ۵، ج  ۲شرح القدير البف ىماـ ، دار الفكر ، بيركت ، ط  -24

 531، ص  4د.  كىبة الزحيمي ، الفقو اإلسالمي كادلتو ، ج  -25 
 (www.islamonline.net مكقع اسالـ اكف اليف نت -26 

 .) منتدل دار ، مناقشات مقاؿ بعنكاف: المرأة ليست شقة لإليجار -27
www.motheer 

 ، باب مف ادعى إلى غير أبيو 2485، ص  ۰صحيح البخارم كالمفظ لو ، ج  -28 
 .المصدر السابؽ نفسو  -29
  : ۲١١7مكقع دار االفتاء المصرية قسـ األبحاث الشرعية، -3١

www.dar – alina.org 
 .(www.dar - alifta.org)مكقع دار االفتاء المصرية،  31 
 1١4خالد المصدر السابؽ، ص  در محمد32 
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  ۸۳۱، ص ۲د. عارؼ عمی ،عارؼ مصدر سابؽ، ج  33 
 .(www.dar - alifta.org. ( مكقع دار االفتاء المصرية  34

 د. محمد خالد، المصدر السابؽ  35 
 .مكقع دار االفتاء المكقع السابؽ 36

 المكقع السابؽ نفسو 37 
 د. محمد خالد المصدر السابؽ 38
 .6سكرة المجادلة، اآلية، كغيرىا مف اآليات الدالة عمى ذلؾ مف ، الزمرة  39

 ، النساء،۲۳۳البقرة، اآلية 
 386، ص 1تفسير ابف كثير، ج  (40)

 .باب الطبيب لمجمعة ،259، ص ۸( صحيح البخارم كالمفظ لو، ج41)
 ۸۲۰، ص ۲در عارؼ عمى عارؼ مصدر سابؽ، ج  42

 : ( سكرة النحؿ، اآلية43)
( د. محمد نعيـ ياسيف د. عبد الحافظ مصطفى الزرقاء د زكريا البرم، د محمكد 44)

السرطاكم عميد كمية الشريعة بالجامعة االردنية كأخركف، مجمة المجمع الفقيي العدد 
 285، ص ۰الثاني ج

 3١مجمة المجمع الفقيي لمدكرة الثانية، ص  45
 53، ص ۰( المبسكط لمسرخسي، ج46)
 .2( سكرة المجادلة، اآلية 47)

 233سكرة البقرة اآلية 48
 32سكرة النجـ اآلية 49

 


