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 Abstract : 

Modern medicine has been able to devise effective ways to eliminate 

infertility and its causes, as it provides opportunities for 

procreation through artificial insemination with medical 
assistance, whether internal or external insemination, which 

enables the deprived of offspring to taste the feelings of motherhood 

and fatherhood, and thus eliminate many family and social 

problems that result The Algerian legislator adopted this method in 

his latest amendment to the Family Law by order 05/02 of February 
27, 2005 AD, but he did not specify all its provisions, but left them 

to jurisprudence. Where artificial insemination is one of the new 

scientific methods in the field of medicine by which infertility is 

treated, which is the fertilization of the egg of a woman and a man, 

for the purpose of pregnancy, and therefore it is natural that it has 

a significant impact on the lineage of the boy to his father, as this 
process is subject to close medical control, The thing that 

guarantees her legal authority before the judiciary in the event of a 

dispute over the parentage of the child resulting from artificial 

insemination. The importance of the topic lies in the fact that it 

achieves one of the purposes of Islamic law, which is offspring, and 
treating couples who suffer from infertility problems and enabling 

them to have children within the limits permitted by Sharia and 

law. 
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 التلقيح االصطناعي ودوره يف إثبات النسب 
 ــ دراسة شرعية قانونية ـــ

 
 2  فغرور رابح 

 
 : امللخص

يعّد إخصااب بطرق خمتلفة عن األصل   العقم، حيث  مبتكرة للحد من   التلقيح االصطناعي وسيلة  يعترب 
ابإلخصاب   يُعرف  ما  وهو  أخرى  طرق  إىل  الطريقة  تلك  تعدى  بل  الزوجني،  بني  ابملعاشرة  املعروف 

ا خبصوص إثبات  االصطناعي، أي تدخل الطب يف عملية تلقيح بويضة املرأة مباء الرجل بطريقة صناعية، أم
نسب املولود الناتج عن هذه التقنية، حيث ظهر خالف شرعي وقانوين حوهلا، ابلرغم من أن اجلميع متفق  
التلقيح  إذا كان  لكن  الزوجية،  العالقة  أثناء  الزوجني  بني  العملية  متت  لو  للولد  يثبت  النسب  أن  على 

زوجية، فهذا قد يؤثر على عالقات النسب بني االصطناعي يف صورته احملرمة والواقع خارج إطار العالقة ال
 .أطراف العملية، وعليه فقد أوضحنا يف هذا البحث إمكانية اللجوء إىل هذه التقنية يف حال احلاجة إليها

 . العقم   ،الزوجني  ، إثبات النسب ، التلقيح االصطناعي الكلمات املفتاحية: 
 

   :املقدمة 

ديث أن يبتكر طرقا فعالة للقضاء على العقم  بفضل تطّور وسائل احلمل اليت اكتشفتها العلوم الطبية، استطاع الطب احل  
وأسبابه، ومن بني هذه الوسائل التلقيح االصطناعي، خصوصا بعد وضع الضوابط واألحكام الشرعية هلا من قبل فقهاء الشريعة،  

ميكن للمحرومني    حيث أاتح فرصا لإلجناب عن طريق التلقيح االصطناعي ابملساعدة الطبية سواء كان تلقيحا داخليا أو خارجيا، مما 
من الذرية تذوق مشاعر األمومة واألبوة، وابلتايل القضاء على العديد من املشاكل األسرية واالجتماعية اليت تنجم عن عجز االجناب،  

م، فقد أجاز  2005فرباير    27املؤرخ يف    05/02وقد تبىن املشرّع اجلزائري هذه الوسيلة يف آخر تعديل له لقانون األسرة ابألمر  
  ، مكرر املضافة واليت جاء فيها: " جيوز للزوجني اللجوء إىل التلقيح االصطناعي....."   45للجوء هلذه الطريقة بشروط حسب املادة  ا

 غري أنه مل حيّدد كل أحكامه بل تركها لالجتهاد الفقهي. 
واليت  الطب  املستحدثة يف جمال  العلمية  الوسائل  التلقيح االصطناعي وسيلة من  يعترب  العقم، وهو  حيث  معاجلة  تتم هبا   

إخصاب بويضة املرأة ابحليواانت املنوية للرجل لغرض احلمل، وابلتايل فمن الطبيعي أن يكون له أثر كبري يف نسب الولد ألبيه، لذلك  
الولد الناتج  ختضع هذه العملية لرقابة طبية دقيقة، الشيء الذي يضمن هلا حجية قانونية أمام القضاء يف حال قيام نزاع حول نسب  

 من التلقيح االصطناعي. 
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 :  أمهية دراسة املوضوع   
إن التطرق هلذا املوضوع ُملح جدا ملا له من أمهية يف بيان مدى ضرورة التلقيح االصطناعي، ويف بيان مدى أمهية تنظيمه    

ناعي من قبل األطباء يف اجملتمعات العربية.  ابعتباره دراسة فقهية وقانونية، نظرا لكونه أداة حلفظ البشرية وألن إجراء التلقيح االصط 
 دون غض النظر عن أمهية النسب ابعتباره أحد أركان مقاصد الشريعة االسالمية. 

كما أتيت أمهية املسؤولية املدنية الطبية نظرا للحاجة العلمية لبيان األخطاء اليت يرتكبها األطباء، ومدى مسؤوليتهم عنها     
 جترى عليهم عملية التلقيح االصطناعي، وذلك هبدف احملافظة على األنساب ومنعها من االختالط.  لضمان حقوق األفراد الذين

وكذا عالقة املوضوع ابلقانون اجلنائي، فرغم إجازة تقنية التلقيح االصطناعي، إال ممارستها قد تؤدي إىل قيام جرائم تستحق    
 عقااب. 

 
 أهداف دراسة املوضوع:    

 هذا املوضوع يف: تكمن أهداف  دراسة   
توعية الناس خبصوص هذه التقنية اليت بدورها ميكن أن حتل مشكل كبري كالعقم من جهة ومن جهة أخرى املتخصصني يف  

 اجملال الطيب فيها خيص األحكام الشرعية املتعلقة   بعمليات التلقيح االصطناعي. 
 الفة ملشيئة هللا وقدرته. توضيح االعتقاد السائد لدى البعض، الذين يعتربون هذه الوسائل خم

التلقيح االصطناعي وبيان مدى حرص كل من األطراف املعنية سواء الزوجني أو الطاقم الطيب بعملية   بيان نسب طفل 
 التلقيح االصطناعي. 

 
 املنهج املعتمد:   

 عّدة مناهج منها:  من أجل إيفاء املوضوع حقه من البحث وحتقيق غايته العلمية والشرعية والقانونية، استخدمنا      
املنهج الوصفي: من خالل مجع املعلومات وحتصيل أغلب ماله صلة مبوضوع الدراسة وعرضها، وكذا آراء الفقهاء وعرض   -

 أدلتهم. 
 املنهج التحليلي: ملعاجلة وحتليل بعض ما مت الوقوف عليه من نصوص فقهية وقانونية وأقوال وأدلة وأحكام ختدم البحث.  -
العلمية والطبية والفقهية    املنهج االستقرائي  - النواحي  تتبع ومجع املعلومات املتعلقة ابملوضوع من  املقارن: وذلك من خالل 

 الشرعية ابعتبارها الضابط وامليزان، ومن الناحية القانونية ابعتبارها حيز التطبيق واملمارسة. 
 

   إشكالية الدراسة:ــــ    
 للجوء إليه وما مدى مشروعيته من الناحية الشرعية والقانونية؟ما املقصود ابلتلقيح االصطناعي ومىت ميكن ا 

 وتندرج حتت هذه اإلشكالية عّدة أسئلة فرعية: 
 كيف ميكن إثبات أو نفي النسب من خالل هذه الوسيلة؟  

 ماهي األاثر اليت قد تنجم إثر هذه العملية؟  
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 وماهي ضوابط وشروط عملية التلقيح االصطناعي؟  
 كل هذه التساؤالت وغريها سوف نقوم مبعاجلتها وفق خطة ثالثية جاءت كالآليت:     

 خطة البحث:  
 املبحث األول: مفهوم التلقيح االصطناعي.   -
 املبحث الثاين: املوقف الشرعي والقانوين من عملية التلقيح االصطناعي.  -
 إثبات ونفي النسب من التلقيح االصطناعي.  املبحث الثالث:  -
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 املبحث األول: مفهوم التلقيح االصطناعي.
إن التلقيح االصطناعي وسيلة حديثة النشأة من جهة، ودخيلة على تشريعنا من جهة أخرى، لذلك  نتطرق يف هذا املبحث  

إىل أنواعه ابإلضافة إىل املوقف الشرعي والقانوين من  اىل التعرف على التلقيح االصطناعي لغة واصطالحا، وفقها وقانوان، مشريين  
عملية التلقيح االصطناعي، وبناء على هذا قسمنا املبحث إىل ثالثة مطالب حيث يتناول املطلب األول تعريف التلقيح االصطناعي،  

 عملية  التلقيح االصطناعي. أّما املطلب الثاين فيتناول أنواعه، أما املطلب الثالث فيتناول املوقف الشرعي والقانوين من 
 املطلب األول: تعريف التلقيح االصطناعي.

التلقيح االصطناعي هو عبارة عن عملية تساعد على اإلجناب دون حدوث أي تالقي أو حصول أي اتصال جنسي بني  
 الزوجني، وهلذا سنطرق لتعريف التلقيح االصطناعي بشكل دقيق يف النقاط اآلتية:   

 ل:  تعريف التلقيح االصطناعي لغة   الفرع األو 
هذا املصطلح يتكون من كلمتني مها، التلقيح واالصطناعي، فالتلقيح مشتق من لقحت لقحا، واللقاح اسم ماء الفحل من  

إلبل مث  االبل واخليل،  ويقال ألقح الفحل الناقة إلقاحا ولقحا، وأصلح صالحا وإصالحا، وأنبت نباات وإنباات، وقال أصلح اللقاح ل
(  ومن هذا يتضح أنه إذا استبان التلقيح استبان  4057، ص  46أستعري للنساء، فيقال لقحت إذا محلت، )منظور، د.ت،  اجلزء

 احلمل. 
أما كلمة االصطناعي فهي مشتقة من َصنَـَعُه، َيْصنَـَعُه، َمْصُنوع َوُصِنَع: عمله واالصطناع: افتعال من الصنيعة  وهي العطية     

 (.  2508، ص 36واالحسان، ويقال: اصطنع فالن خامتا اذا سأل رجال أن يصنع له خامتا )منظور، د.ت، اجلزء  والكرامة
تعريف التلقيح االصطناعي اصطالحا: التلقيح االصطناعي مبفهومه العام هو كل طريقة أو صورة يتّم فيها    -الفرع الثاين

لرجل واملرأة أي بغري عملية اجلماع الطبيعية، أو هو عبارة عن تقنية طبية تساعد  التلقيح واالجناب بغري االتصال اجلنسي الطبيعي بني ا 
الزوجني على اإلجناب ابلرغم من عدم حصول أي تالقي جنسي بينهما، ويدخل هذا ضمن تقنيات املساعدة الطبية على اإلجناب،  

 قانون الوضعي اثنيا مثّ يف نعرّفه طبيا اثلثا، وفق ما أييت:  وهذا ما سنربزه أكثر حني نتطرق لتعريفه يف الفقه اإلسالمي أوال مث يف ال
 أوال: تعريفه يف الفقه االسالمي:  

وقالوا أنّه ابإلمكان أن    -اجلماع–ورد عن الفقهاء قدميا أنّه قد حيصل محل عند املرأة من غري االتصال اجلنسي بني الزوجني  
ا ما يرتتب عن هذا الفعل من أحكام تتعلق بنسب املولود إذا محلت من هذا االستدخال،  تستدخل  املرأة مين الرجل يف قـُبُلها ودرسو 

والتلقيح االصطناعي ليس بغريب عن الشريعة اإلسالمية. فقد انقشوا هذه املسألة نظراي حتت عنوان آخر وحتدثوا عن هذه العملية  
 ( . 57م،ص 2011حتت أبواب عدة   )منصور، 

ا: إن الذي حيصل فيها أي يف العملية أتخذ نطفة الرجل وتزرع يف مهبل الزوجة وهو الذي حيصل يف احلالة  يقول الشيخ الزرق
املباشرة الطبيعية يب الزوجني، ال فرق سوى استعاضة العضو الذكري حبقن توضع هبا نطفة الزوج يف املوقع املناسب يف مهبل الزوجة  

 (.  56م،ص  2011أمام العنق )منصور، 
ذكر ابن خلدون يف مقدمته الشهرية إلمكانية نشوء جنني بغري الطريق الطبيعي للتكاثر فهو يتحدث عن )ختليق انسان  و 

للمين( غري أنه يتعرف أنه منوط بـ" اإلحاطة أبجزائه وأطواره وكيفية ختليقه يف رمحها وعلم ذلك علما حمصال بتفاصيله حىت ال يشذ  
ابن خلدون يتحدث عن إمكانية نشوء ما يسمى بطفل األنبوب  املعروف هذه األايم، وذلك    منه شيء عن عمله"، ومن خالل هذا

فيما عرفت النسب واجلينات واألطوار اخلاصة هبذا العلم مما كان غري معروف يف تلك األايم... وينهي كالمه بـ" ليست االستحالة  
 ( . 18م، ص 2001قيسي، فيه من جهة الفصول وال من الطبيعة إمنا هو تعذر اإلحاطة" )ال
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 اثنيا: تعريفه يف القانون الوضعي 
لقد أعطت بعض  التشريعات القانونية تعريفا قانونيا لعمليات التلقيح االصطناعي ومنها من ذهب مباشرة إىل تبيان شروط  

تطرقه إىل شروط التلقيح االصطناعي    التلقيح االصطناعي دون اخلوض يف تعريفه، وهذا ما سار عليه بداية املشرّع اجلزائري من خالل
م، إال أنّه  مبوجب صدور قانون الصحة   2005مكّرر من قانون األسرة املضافة ابلتعديالت الواردة سنة    45مباشرة يف نص املادة  

لى اإلجناب هي  منه تدارك هذا األمر وعّرف لنا هذه العمليات بقوله :" املساعدة الطبية ع   370ويف املادة    11ــ    18اجلديد رقم  
نشاط طيب يسمح ابإلجناب خارج املسار الطبيعي يف حالة العقم املؤكد طبيا ". وأضاف يف الفقرة الثانية من نفس املادة :" وتتمثل  
 يف ممارسات عيادية وبيولوجية وعالجية تسمح بتنشيط عملية اإلابضة والتلقيح بواسطة األانبيب ونقل األجنة والتخصيب الصناعي".  

املتعلق ابلصحة استعمل مصطلح املساعدة الطبية على    11ــ    18واملالحظ أّن املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم:  
اإلجناب ليكون التعريف أمشل، حيث أدرج حتت مفهوم املساعدة الطبية على اإلجناب كل التقنيات املتعلقة بعملية التلقيح االصطناعي  

 نت عيادية أو بيولوجية أو حىت عالجية .   وكذلك مجيع املمارسات سواء كا
 اثلثا: تعريفه طبيا 

هو تعبري يطلق على نقل احليواانت املنوية بعد تنقيتها إىل داخل اجلهاز التناسلي للزوجة عن طريق احلقن، وهذا اإلجراء  
 لصوتية املهبلي. جيب أن يتم يف وقت التبييض لدى املرأة الذي حيدده الطبيب عن طريق جهاز املوجات فوق ا

_ وقيل كذلك أن يؤخذ السائل املنوي حارا غري ابرد بعد وضعه يف إانء نظيف معقم غري مبلل ابملاء، ويسحب حبقن خاص  
 (.   64م، ص 2006لريزق يف فوهة الرحم ليدخل إىل رحم املرأة رأسا )أمحد، 

 املطلب الثاين: أنواع التلقيح االصطناعي  
وعني اثنني، األول يتم داخل الرحم حيث تنقل احليواانت املنوية إىل رحم الزوجة ويُعرف ابلتلقيح  للتلقيح االصطناعي ن     

يتم اجلمع بني احليوان املنوي للزوج   الثاين يتم خارج جسم املرأة يف أانبيب اختبار طبية، حيث  النوع  أما  الداخلي،  االصطناعي 
 قيح االصطناعي اخلارجي. وبويضة الزوجة داخل األنبوب، وهذا ما يُعرف ابلتل

 الفرع األول: التلقيح االصطناعي الداخلي 
 أوال ـــ  تعريفه: 

يقصد ابلتلقيح االصطناعي الداخلي: " ما خيتص بدمج احليوان املنوي ابلبويضة يف الثلث األعلى لقناة فالوب" )الدبسي،  
وهو لفظ يطلق على العملية اليت يتم مبوجبها ادخال حيواانت منوية نشطة يف رحم املرأة وقت التبويض،    ،( 161م، ص  2010

ي )اجلماع( هبدف احلصول على مولود.  أو هو جمموعة من األعمال الطبية اليت تتم عن طريق  وذلك بغري االتصال اجلنسي الطبيع 
إدخال ماء الرجل يف املوضع املخصص له عند الزوجة بغية االجناب، وذلك لضرورة عالجية وبضوابط البد من توافرها )ظاهر،  

 (.  530د.ت، ص 
عي وهذه الفكرة عرفت قدميا حتت مسّمى االستدخال، غري أنه يتم فيه  والتلقيح االصطناعي الداخلي شبيه ابلتلقيح الطبي 

إدخال احليوان املنوي إىل املوضع املناسب من األنثى بتقنية طبية عوضا عن اجلماع الطبيعي، حيث يكفي االحتفاظ مبين الرجل  
واانت وقد حققت جناحا كبريا يف تطبيقها  بتلقيح آالف بويضات اإلانث وعرفت هذه التقنية يف احلفاظ على العديد من فصائل احلي

( . وعرف أيضا أبنه ادخال احليوان املنوي إىل موضع تناسلي من األنثى بتقنية طبية عوضا  11على اإلنسان )احلسن، د.ت، ص  
 ( .  245م، ص 2010عن اجلماع الطبيعي )انجي،  
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 اثنيا ـــ دوافعه:    
 ي يف حاالت نذكر منها: يتم اللجوء إىل التلقيح االصطناعي الداخل    

 نقص تركيز النطف أو ضعف يف نشاطها، فتجمع عدة دفعات من املين فتنشط خمرباي وتركز لتدخل إىل الرحم.  -
 محوضة اجلهاز التناسلي األنثوي، مما يؤدي إىل قتل احليواانت املنوية قبل تلقيحها للبويضة.  -
 إفرازات عنق الرحم متنع ولوج احليواانت املنوية.  -
 درة الزوج على اجلماع لضعف يف االنتصاب، أو بسبب سرعة القذف. عدم ق -
 وجود أجسام مناعية مضادة للنطف يف عنق الرحم.  -
 ( . 111م، ص  2006زايدة محوضة أو قاعدية السائل املنوي )معيزة،  -

 اثلثا ــــ   إجراءاته: نشري هنا إبجياز إىل كيفية إجراء جتربة التلقيح الصناعي:  
 ىل:  اخلطوة األو   
وهي تبدأ بعد بداية الدورة الشهرية بثالثة أايم على أرجح األقوال ومن تلك األصول يقوم الطبيب حبقنة بروجوانل للمرأة    

 املطلوب تلقيحها، وذلك هبدف تنشيط عملية التبويض مث جيري هلا حتليال للدم للتأكد من النسبة املعقولة هلرمون األسرتوجني. 
الثانية:    بقياس حجم  تبد   اخلطوة  الطبيب  يقوم  األقوال، حيث  أرجح  على  يوما  اثنتا عشر  بنحو  األوىل  اخلطوة  بعد  أ 

احلويصالت لريى ما إذا كانت مناسبة للتلقيح من عدمه، وذلك بواسطة األشعة فوق الصوتية، فإذا وجد هذا احلجم مناسبا أعطى  
 للمرأة حقنة هرمون منشط النطالق البويضة. 

 يقوم الطبيب أبخذ اخلالاي املنوية للرجل لينقلها للتجويف الرمحي للمرأة بواسطة جهاز خاص.  اخلطوة الثالثة: 
وبعد أن ينتهي الصراع ابقتحام أقوى تلك اخلالاي لبويضة املرأة املسماة عمليا )الالقحة( وإسالميا )النطفة( تنفصل النطفة  

 ( . 35م، ص 2007ترتك لتنمو فيه )الصاحلي،   عن مفرزها لتسقط يف درب الصفاق اخللفي جبوار الرحم مث
 ( : 263ـ  261م، ص 2009رابعا ــــ  صوره: وله ثالث صور رئيسية هي )العياصرة، 

أن تؤخذ النطفة الذكرية من الرجل، وحتقن يف املوضع املناسب داخل مهبل زوجته حىت تلتقي التقاء طبيعيا ابلبويضة اليت  
 يفرزها املبيض.  

 ف الفقهاء يف حكمها إىل مذهبني:  حكمها:  اختل
املذهب األول: وقد اتفق أغلب الفقهاء على جواز هذا النوع من التلقيح إذا دعت إليه الضرورة مباء الزوجني أثناء قيام    

ذا أفىت  وهب  ، ( 328هـ، اجلزء &، ص  1405الزوجية، فقد أجازه جملس جممع الفقه االسالمي يف دوريته السابعة والثامنة )اإلسالمي،  
كبار الفقهاء، "فإذا أريد أخذ النطفة من الزوج نفسه وإدخاهلا إىل رحم زوجته لتسهيل عملية احلمل اليت ال حتصل ابجلماع الطبيعي  

م، ص  2001بينها لسبب من جهته هو أو من جهتها هي، فهذا قد ميكن القول جبوازه شرعا إذا دعت إليه احلاجة" )الزرقا،  
282  .) 

ين: بينما ذهب قلة من الفقهاء املعاصرين إىل عدم مشروعية التلقيح االصطناعي وإن كان مباء الزوجني حىت  املذهب الثا  
وإن كان الزوج هو الطبيب الذي سيجري التلقيح، "أما أن يتدخل يف املوضوع رجل غريب فيأخذ من ماء هذا وبويضة تلك ويعمل  

الزوجني يتعرض للكشف عن عورته وهذا حرام، مث أخطر من ذلك احتمال  تلقيح، فهذا أقل شيء فيه من املخالفة أن كال من  
تبديل مين مبين، وبويضة ببويضة فلذلك جيب سد هذا الباب من ابب سد الذريعة، واترة ألن الكشف عن العورة واقع وهذا حرام،  

 ( . 14، ص 2وليس هناك ضرورة تربر مثل ارتكاب هذا احملرم" )األلباين، د.ت، اجلزء 
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 لقيح بنطف الزوج بعد انفصام عقد الزوجية: الت
_انفصام الزوجية بسبب الزواج: حيتفظ مباء الزوج يف بنوك املين، فإذا تويف مت تلقيح زوجته به كما هو جاري به العمل يف  

قضية    م، يف فرنسا يف 1984الغرب، "وقد حصلت هذه القضية يف الوالايت املتحدة وخاصة أثناء حرب فيتنام، كما حصلت عام  
اليت رفعت أمرها إىل القضاء ليحكم هبا حبقها يف أن تلقح مباء زوجها الذي تويف منذ أمد" )البار،    - السيدة _كورين ابرابليكس  

 ( . 29، ص 1هـ، اجلزء 1405
 _انفصام الزوجية بسبب الطالق: سواء كان الطالق رجعيا أو ابئنا، ومل يرجعها بعقد جيد. 

ابقتني استخدام املين، ألن العالقة الزوجية انقطعت بينهما وأصبحت الزوجة أجنبية عنه )طه،  ال جيوز يف احلالتني الس   
( . كما يتوجب عند الوفاة يف وقتنا احلايل التأكد على مدة احلمل، ألن الزوجة وألغراض شخصية قد تلجأ إىل  144م، ص  2003

مصطفى الزرقا يف حبثه القيم 'التلقيح الصناعي' أن هذه الصورة   هدا التلقيح بعد الوفاة حىت تتحصل على اإلرث، "وقد ذكر الشيخ 
حمتملة الوقوع، ومن الواضح أن االقدام عليها غري جائز شرعا، ألن الزوجية تنتهي ابلوفاة، وعندئذ يكون التلقيح بنطفة من غري  

 (.  81م، ص 1994الزوج فهي نطفة حمرمة" )سالمة،  
ها:  ُعرف يف اجلاهلية بنكاح االستبضاع، يطلب الزوج من امرأته بعد طهرها من الطمث  _ تلقيح املرأة مباء رجل أجنيب عن 3

أن جتامع رجال حيّدده مشهور ابلكرم أو ابلشجاعة... لتستبضع منه وال جيامعها زوجها بعد ذلك حىت حتمل من الرجل الذي  
ورغم ذلك فإنه منتشر يف كثري من البوادي و إن بطريقة  تستبضع منه رغبة يف جنابة الولد، وحّرم االسالم هذا النوع من النكاح،  

أخرى تسمى ابلصوفة، "وهو يف األكثر قطعة من الصوف يوضع فيها بعض السائل املنوي، وتعطى للمرأة لتضعها يف مكان احلمل  
حلمل فعال عن طريق احليواانت  معتقدة أهنا أتخذها من يد مباركة إلزالة العقم، وأنه حيدث احلمل إذا ما اتصل هبا زوجها وقد حيصل ا

املنوية اليت كانت كامنة يف الصوفة وحمتفظة حبيويتها، لكن املرأة وزوجها _إن كان يعلم_ يظنان أن احلمل نتيجة االتصال اجلنسي  
 ( . 115م، ص 2006الذي حدث بينهما بعد أن انلت بركات هذا الدجال الكامنة يف الصوفة" )معيزة، 

صورة اليوم على نطاق واسع يف الغرب، خصوصا مع توفر بنوك املين  اليت توفر مين العباقرة واملشاهري من  وتنتشر هذه ال
اللوايت ترغنب يف احلمل من هؤالء املشاهري مقابل مبالغ ضخمة   للعازابت  العلماء والرايضيني والسياسيني وغريهم، لألزواج وحىت 

بربع مليون    18/03/1985مباء متربع به أرقاما خميفة، وقد قدرهتا جملة النيوزويك  ووصل عدد األجنة غري معلومة األب لتلقيحهم  
واعتربوها حال ملشكلة األمومة عندما يكون الزوج عقيما أو كانت املرأة تود    ، ( 291، ص  1هـ، اجلزء1405على األقل )البار،  

 (.  259م، ص  2001االجناب من غري الزواج )الزرقا، 
 قيح االصطناعي اخلارجي )أطفال األانبيب(. الفرع  الثاين: التل

 أوال ــ تعريفه:   
ُعّرف التلقيح االصطناعي اخلارجي أنه: عدة عمليات يتم مبوجبها تلقيح البويضة ابحليوان املنوي، وذلك بغري طريق االتصال    

 (.   90م، ص 2010اجلنسي الطبيعي )خلف، 
لرجل  وهو أيضا أخذ نطفة الزوج وبيضة الزوجة العقيم وتلقيحها يف طبق، مث إعادة اللقيحة إىل رحم الزوجة األخرى ل   

( . وقيل هي العملية اليت تلقح فيها بويضة املرأة خارج  117م، ص  2006صاحب النطفة متربعة ابحلمل خالل هذه املدة )أمحد،  
جهازها التناسلي، ويتم التلقيح مباء الذكر، فإذا ما مت التلقيح أعيدت البويضة امللحقة إىل رحم املرأة أو إىل رحم امرأة أخرى وهذه  

 (.  90م، ص 2010ت ابسم طفل األنبوب )خلف، الطريقة اشتهر 
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وعلى ذلك فإّن التلقيح االصطناعي اخلارجي ليس من شأنه التغلب على مشكلة العقم بصفة هنائية لدى كل من الزوجني،    
 ولكنه ميكن أن يكون عامل مساعد للتغلب على بعض هذه املشكلة.  

 اثنيا ــ دوافعه:  
 عي اخلارجي يف حاالت نذكر منها: يتم اللجوء إىل التلقيح االصطنا 
 ـــ حاالت العقم غري املستعصية اليت ميكن التوصل اىل سببها ومنها:  1
 أ ـــ حاالت انسداد األانبيب عند الزوجة.  
ب ـــ  حاالت االخنفاض الشديد يف عدد احليواانت عند الرجل أو عدم وجودها مطلقا، وذلك ألن عند حدوث إخصاب   

مليون  20لعدد قليل للحيواانت حبيث يرتاوح عدد احليواانت املنوية عند الرجل الطبيعي يف النطفة الواحدة بني  يف املهبل حيتاج  
مليون حيوان منوي، ولذلك  فإنه اذا كان لدى الرجل نقص يف عدد احليواانت املنوية  فإنه ميكن استخدام طريقة     200و  

 (.  49م،ص 2011االخصاب خارج اجلسم استحداث احلمل )منصور، 
ج ـــ وجود دوايل اخلصي عند الرجل، أو سرعة القذف، أو وجود خلل هرمون لتكوين حيواانت منوية أو وجود أسباب وراثيا  

 (.  82م، ص 2007من االسباب اليت تؤدي اىل عقم الرجال )الصاحلي، 
 اثلثا ـــ  إجراءاته: 

ي للرجل، ووضعه يف طبق بالستيكي أو زجاجي معقم مث تعزل النطف عن  تتم عملية التلقيح اخلارجي أبخذ السائل املنو 
السائل املنوي بواسطة جهاز الطرد املركزي وتنشط النطف وتوضع يف سائل بغية احلصول على النطف ذات النشاط احلركي فقط،  

رمونية حىت تكتمل عملية االنضاج  ليتم زرعها داخل الرحم بواسطة انقل خاص بعد حتظري الرحم الستقباهلا وذلك حبقن أبدوية ه
 (.  110م، ص 2006البويضي وتتم عملية االابضة )معيزة، 

 رابعا ـــ صوره: 
 تلقيح االصطناعي بواسطة االنبوب االختباري: 

وهي أن أتخذ نطفة من الزوج وبويضة من مبيض الزوجة فتوضعا يف انبوب اختبار طيب بشروط فيزايئية معينة، حىت تلقح  
ة الزوج بويضة الزوجة يف وعاء اختبار مث بعد أن أتخذ اللقيحة ابالنقسام    والتكاثر تنقل يف الوقت املناسب من أنبوب االختبار  نطف 

اىل رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق يف جدارها وتنمو وتتخلق ككل جنني مث يف هناية مدة احلمل الطبيعية، تلد الزوجة  
 الذي حققه االجناز العلمي ويلجأ اليه عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد االنبوب الرمحي هلا .  وهذا هو طفل األنبوب 

 التلقيح االصطناعي بواسطة األم البديلة:  
بب  رمحها قد أزيل بعملية أو بس  كون هنا املرأة املتطوعة ابحلمل غريبة عن الزوج، يعين أن الزوجة هلا مبيض سليم لكن ت

عيوب خلقية وزوجها سليم فتأخذ بيضة الزوجة وتوضع يف طبق وتلقح مباء زوجها وتوضع اللقيحة يف رحم امرأة أخرى يسموهنا  
 ( . 140برحم األم البديلة )شاهني، د.ت، ص 

أة  ويف حالة أخرى جيري التلقيح اخلارجي يف أنبوب اختبار بني نطفة مأخوذة من الزوج وبويضة مأخوذة من مبيض امر  
ليست زوجته )متربعة( مث تزرع اللقيحة يف رحم زوجته ويلجئون إىل هذا األسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصال أو معطال  

 وليكن رمحها سليما قابل لعلوق اللقيحة فيه . 
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الزوج بسبب  أن تكون البيضة من الزوجة واحليوان من املتربع واحلمل داخل رحم الزوجة أي أن الزوجة سليمة واخللل من  
عقمه وذلك لقلة احليواانت املنوية ففي هذه الصورة تقدم البيضة ولكن أييت أجنيب غري الزوج ويتربع ابحليواانت املنوية أبجر أو بغري  

 ( . 132أجر مث يتم التلقيح يف أنبوب اختبار خارجي )شاهني، د.ت، ص 
 وج، مما يؤدي إىل اختالط األنساب وهذه احلالة تعترب زان. وهذه احلالة حمرمة شرعا وقانوان لتدخل عنصر أجنيب غري الز 

أن تكون البويضة من الزوجة واملين من الزوج واحلمل داخل الزوجة أي أن أتخذ بيضة الزوجة اليت ال حتمل وتلقح مبين زوجها  
 ( . 128خارج الرحم وبعد االخصاب تعاد البيضة امللقحة إىل رحم هذه الزوجة )شاهني، د.ت، ص 

ون هنا املتطوعة ابحلمل هي الزوجة الثانية للزوج صاحب النطفة فتتطوع هلا ضرهتا حلمل اللقيحة عنها وهذا األسلوب ال  تك
 جيري يف البالد األجنبية اليت مينع نظامها تعدد الزوجات بل يف البالد اليت تبيح التعدد. 
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 صطناعياملبحث الثاين: املوقف الشرعي والقانوين من عملية التلقيح اال   
إّن االكتشافات العلمية أو ما يسمى ابلنوازل عند الفقهاء، واليت من بينها التلقيح االصطناعي غالبا ما تتوصل إىل أمور تثري  
إشكاالت أخالقية ودينية تصل إىل حد اجلدل، ويف هذه املواقف يربز دور الفقهاء سواء فقهاء الشريعة أو فقهاء القانون، وابلتايل  

ء أي علم جديد فال بد أن يكون له حكم يف الشريعة االسالمية وكذا يف القانون الوضعي، مع العلم أن أغلب أحكام التشريع  إذا جا
 اجلزائري مستمد من الشريعة االسالمية، إال أنّه جيب التطرق إىل كل منهما وإن اختلفت السبل. 

 املوقف الشرعي من عملية التلقيح االصطناعي:   -الفرع األول 
إّن التلقيح االصطناعي مبجمله عبارة عن حالة شاذة عن طبيعة عملية االجناب، اليت تتم ابالتصال اجلسدي بني الزوجني أو  
ما يسمى بعملية تبادل السوائل، وعلى أساس أّن  قانون  األسرة اجلزائري مستمد من أحكام الشريعة االسالمية، غري أنه مل يفصل  

لذلك وجب علينا الرجوع اىل أصول الفقه والشريعة لكي نتجنب كل حمضور يدخلنا حيز احلرام،    ،سيلة كثريا يف أحكام هذه الو 
 خاصة وحنن بصدد القيام بعملية جعلها هللا مباركة  الستمرار البشرية. 

 أوال_ حكم التلقيح االصطناعي الداخلي:  
ل أو التلقيح االصطناعي الداخلي، واليت يتم فيها التلقيح مباء  إّن الفقهاء املعاصرين ذهبوا اىل جواز ما يسمى ابالستدخا

الزوج يف اجملامع الفقهية املنعقدة، وعليه صدرت القرارات ابلقول جبواز هذه الصورة، ولكن وفق الضوابط ومعايري شرعية معتربة، كما  
 أمههما: أفىت بذلك كثري من العلماء، واستدل الذين قالوا جبواز االستدخال حبجج وأدلة 

أّن الرسول صّلى هللا عليه وسّلم حث على التداوي بل وأمر به، فعن أسامة بن شريك قال: " أتيت النيب صّلى هللا عليه  
من ها هنا وها هنا، فقالوا : اي رسول هللا، أنتداوى؟    وسّلم وأصحابه، كأمّنا على رؤوسهم الطري فسلمت مث قعدت، فجاء األعراب،  

 (. 396ص ،اووا فإّن هللا تعاىل مل يضع داء إاّل وضع له دواء غري داء واحد اهلرم." )الرتمذي، د.ت فقال: تد
وهذا الدليل عام يستأنس به على أّن عدم االجناب يعد حالة غري طبيعية يف االنسان، ويعد داء يستلزم الدواء واملعاجلة، فعن  

 ( . 264ص   ،  تعاىل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا." )شيبة، د.تأنس ابن مالك أّن الرسول هللا قال:" إّن هللا 
أّن  الّنيب الكرمي حث رجال أّمته على الزواج من الولود، حىت يتباهى النيب أبمته يوم القيامة، وعدم االجناب مناف لذلك  

(  70م، ص  2010ودليله ملا رواه أبو داود يف سننه، أّن النيب الكرمي قال: "تزوجوا الودود الولود فإّّن مكاثر بكم األمم." )خلف،  
 . 

عة االسالمية من مقاصدها احلفاظ على النسل، والذي يعد من الضرورايت، اليت أمران الشرع ابحملافظة عليها من  أّن الشري 
جانب الوجود يكون ابلزواج وبفعل ما به قيامها وثياهبا كاحلماية والتوجيه لعدم  وقوع النسل يف اهلالك والضرر، ومراعاهتا من جانب  

جرمي الزان و معاجلة املعيقات اليت متنع وجود النسل، ابللجوء للتطبيب و العالج، إن كان هناك  العدم تكون برتك ما به تنعدم، كت
 (.  18، ص 2م، اجلزء1997مرض أو ما شاهبه )الشاطيب، 

هما  أّما إذا كان التلقيح مباء رجل غريب يعد حمرما وال جيوز، ألن البذرتني الذكرية واألنثوية فيها ليست من زوجني جيمع بين
رابطة زوجية، أو يف حالة األم البديلة حيث حتقن ببويضة ملحقة وتكون أجنبية متاما عن مصدر البذرتني، و يف حالة ما إذا كان  
التلقيح مباء عدة رجال  خمتلفني هو أيضا يعد حمرما و ال جيوز وذلك بسبب دخول حيواانت منوية غريبة عن رحم املرأة املتلقية، أو  

 (.    74م، ص 2010ا من ضياع األمومة وغري ذلك من احملاذير الشرعية )خلف، ملا يرتتب عليه
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 اثنيا_ حكم التلقيح اخلارجي: 
بعد التطرق إىل صور التلقيح االصطناعي اخلارجي يظهر لنا جليا أن هناك من الصور اليت ال تتقبله شريعتنا السمحاء،     

عليه اتفقت اجملامع الفقهية وعلماء األمة على استبعاد هاته الصور وقبول صورتني  ملا فيها من اختالط لألنساب وضياع لألمومة، و 
 فقط. 

 الصورة األوىل: التلقيح مباء الزوجني وزراعة البويضة يف رحم الزوجة 
بشرط أن    وهذا رأي اجملمع الفقهي االسالمي وهو ما ذهب اليه فضيلة الشيخ على الطنطاوي يف فتاويه جبواز هذه الصورة

  ، (64م، ص 2006تكون هناك ضرورة داعية اىل ذلك، اذ يقر مبشروعية أكثر العلماء املعاصرين، وهو رأي اجملمع الفقهي )أمحد، 
وحججهم يف ذلك أن نسب املولود يثبت من الزوجني مصدر البذرتني، ويتبع املرياث واحلقوق االخرى ثبوت النسب، فحني يثبت  

 (.  100م، ص 2010ل واملرأة، االرث وغريه من احلكام بني الولد ومبن التحق به النسب )خلف، النسب للمولود من الرج
إن من أهم مقاصد الزواج الرئيسية يف االسالم إجناب األبناء، وابلتلقيح االصطناعي اخلارجي يتحقق هذا اهلدف )الطنطاوي،  

2001  .) 
أو مرض، وأ أن عدم اإلجناب هو اخللل  اعتربان  أن  اذا  الرجل واملرأة  فإن من حق  العالج،  الشريعة االسالمية أابحت  ن 

 (.  100م، ص  2010يعاجلاه، مادام أن املين من ظهر الزوج والبويضة من الزوجة )خلف، 
 حكم الصورة الثانية: تلقيح الزوجة الثانية ببويضة الزوجة األوىل امللقحة مباء الزوج  

ر الفقهاء احملدثني، وأول من تصورها هو الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا والشيخ مصطفى  وقال جبواز هذه احلالة وهم مجهو 
الزرقا، وهو أن جيري التلقيح يف وعاء االختبار بني بذريت الزوجني مث تعاد اللقيحة على رحم الزوجة الثانية لنفس الرجل ألن ضرهتا  

احلمل ملرض يف رمحها )شاهني، د.ت، ص   تستطيع  إىل هذا  (، وحتج123ال  هنا دعت  فالضرورة  الضرورة،  بـاألخذ مببدأ  جوا 
اإلجراء، ومن مقاصد الشريعة االسالمية عند الفقهاء احملافظة على النسل من جانب العدم هو ترك ما به ينعدم، وعدم إجراء هذه  

 (.  168م، ص 2010الصورة فيه إنعدام للنسل )خلف،  
 التلقيح االصطناعي:  املوقف القانوين من عملية   -الفرع الثاين 

لقد سلك املشرّع اجلزائري بدوره ما سلكته الكثري من التشريعات وذلك إبجازته صراحة التلقيح االصطناعي كتقنية طبية  
حيث أحدث قفزة يف موقفه مقارنة ابملسلك الذي كان يسلكه    5/2حديثة لإلجناب، من خالل التعديل الذي حصل مبوجب األمر  

التعديل   ابملادة  قبل  جاء  التلقيح    45حيث  إىل  اللجوء  للزوجني  "جيوز  أنه:  على  تنص  اليت  اجلزائري  األسرة  قانون  من  مكرر 
 االصطناعي". 

 خيضع التلقيح االصطناعي إىل الشروط اآلتية:  
 أن يكون الزواج شرعيا.  -
 أن يكون التلقيح برضا الزوجني وأثناء حياهتما.  -
 وجة. أن يتم مبين الزوج وبويضة رحم الز  -
 م( .   1984ال جيوز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي ابستعمال األم البديلة )الدميقراطية،   -

املادة        نص  خالل  االجناب    45من  بتقنية  االستعانة  حبق  للزوجني  وأقر  اعرتف  قد  اجلزائري  املشرع  أن  يتبني  مكرر 
جلديدة يف قانون األسرة اجلزائري خطوة مهمة جديرة ابلتنويه  االصطناعي وفقا للشروط املنصوص عليها، هلذا تعترب هذه املادة  ا

(،   405، ص  1م، اجلزء  2010واالهتمام والدراسة لتنظيم عملية التلقيح االصطناعي بني الزوجني داخل الرحم أو خارجه )بلحاج،  
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ي موقف صائب يساير أحكام الشريعة  هلذا فإّن املشرع اجلزائري بنصه على عدم جواز استعمال األم البديلة يف التلقيح االصطناع
االسالمية، ألن هذه الوسيلة فضال عن كوهنا ذريعة إىل اختالط األنساب، فهي وسيلة أيضا إىل الشر والفساد والشبهات اليت ال  

 ( . 410، ص 1م، اجلزء 2010حصر هلا )بلحاج، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Feghrour RABAH 

 

 

 

 

 

 

 

 
345 

 طة الزوجية املبحث الثالث: إثبات ونفي النسب ابلتلقيح االصطناعي يف إطار الراب  
يثبت النسب ابلزواج، إالّ أّن إثبات النسب عندما يتعلق ابملولود ابلتلقيح االصطناعي فهو أمر يتوجب تبيانه والتمييز بني  

 مسألتني، األوىل أن تتم الوالدة أثناء حياة الزوجني، والثانية أن تتم الوالدة بعد انتهاء العالقة الزوجية، وهذا يف ما يلي:  
 طلب األول: نسب املولود الناتج عن طريق التلقيح االصطناعي بني الزوجني أثناء حياهتما  امل

إذا ولد الطفل بطريقة التلقيح االصطناعي من الزوجني على قيد احلياة، سوآءا كان التلقيح داخليا أبخذ السائل املنوي من  
خارجيا بطريقة طفل أانبيب، فإن النسب يف هذه احلالة يثبت للطفل من  الرجل وتلقيحه ببويضة املرأة داخل رمحها، أو كان التلقيح  

 جهة األب واألم وذلك كما يلي: 
أّن هذا الفرض ال يثري أدّن مشكلة من انحية حتديد النسب، إذ املعترب يف النسب ماء الزوج وماء الزوجة وقد ثبت أن ماءمها  

 مها اللذان قد أجرى عليهما التلقيح.
 مل يقر صراحة بثبت النسب إال أنه أقر ضمنا برضائه بعملية التلقيح، وموافقة على محل امرأته هبذه الطريقة. إن الزوج وإن 

إن البينة متوافرة هنا إذ الطبيب والقائمون ابلعملية وكذلك االجراءات اليت مت أخذها ابملركز الذي أجريت فيه العملية كلها  
 (.  167م، ص 2006د، دالة على صحة نسب الطفل إىل والديه )أمح

املادة       جند  اجلزائري،  األسرة  لقانون  ابلنسبة  التلقيح    45أما  عملية  إلجراء  توافرها  الواجب  الشروط  حّددت  مكرر 
االصطناعي، فإذا متت العملية وفق الشروط القانونية فإن املولود يف هذه احلالة يستفيد من قرينة األبوة اليت نص عليها القانون، ألن  

األخري مل يشرتط أن يكون االجناب نتيجة االتصال اجلنسي املباشر بني الزوجني، إذ املهم أن يكون املولود نتيجة التقاء ماء  هذا  
من قانون األسرة ال يتماشى مع التطور الطيب والبيولوجي يف جمال االجناب،    41إال أن نص املادة    ، الزوج وبويضة الزوجة أثناء حياهتما 

ناعي ال يتصور معه االتصال اجلنسي وإمنا التقاء البويضة ابحليوان املنوي يكون اصطناعيا، لذا ميكن للمشرع اجلزائري  فالتلقيح االصط 
 مكرر من قانون األسرة .   45حىت تتماشى مع نص املادة  41أن يستدرك األمر إبعادة صياغة املادة 

 اعي بعد الطالق أو الوفاة. املطلب الثاين: نسب املولود الناتج عن طريق التلقيح االصطن 
 وهي عملية التلقيح االصطناعي اليت تتم بعد احنالل الرابطة الزوجية بطالق أو وفاة. 

ومن أبرز املشاكل املرتبطة ابلتلقيح االصطناعي بعد وفاة الزوج استخدام احليواانت املنوية للزوج بعد وفاته، فلقد توصلت  
م،  1994الدراسات العلمية إىل إمكان جتميد تلك اخلالاي االنسانية لفرتة معينة تسبق حتللها وتبقي خالايها صاحلة لإلجناب )أنور،  

 ( .  285ص 
ولد الطفل بطريق التلقيح الصناعي من زوجني أنقضت عالقتهما الزوجية، سواء كان هذا االنقضاء ابلطالق البائن أو  إذا  

ابلوفاة أبن يكون هلما رصيد من األجنة جممدة يف إحدى مراكز التلقيح، فإن هذا الولد يثبت نسبه الشرعي من أبويه، لتحقيق كونه  
 من مائيهما. 

 ملسألة جيب التفريق فيها بني فرضني: ويرى البعض أن هذه ا
 الفرض األول: 

أن تتم العملية بعد انتهاء الزوجية سواء ابلطالق أو الوفاة وأتيت الزوجة ابلولد خالل سنة من اتريخ انقضاء هذه العالقة،  
هنا هي اليت محلت وولدت، وكذلك  ويف هذه احلالة يثبت نسب الولد من جهة أمه، سواء أكانت معتدة من طالق أو من الوفاة، أل 

 النسب من جهة االب يثبت، ألن الطفل قد ولد على فراش الزوجية أاي كان نوع الطالق. 
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 الفرض الثاين: 
 أن أتيت املرأة ابلولد بعد أكثر من سنة من اتريخ الطالق أو الوفاة وهنا جيب التفرقة بني أمرين: 

 سنة من اتريخ الطالق، سواء  أكان رجعيا أم ابئنا، فإما أن ينكره أو يقره:   األول : إذا أتت ابلولد ألكثر من 
 فإن أنكره املطلق فال يثبت نسبه منه، وهنا يكفى اإلنكار للنسب. 

  أما اذا أقره املطلق ففي هذه احلالة يثبت نسبه منه إبقرار، كإقرار الرجل ابلولد اجملهول النسب، غاية ما هنالك أنه يشرتط 
 أال تكون الزوجة فرشا لزوج اخر، وأن يصدر اإلقرار مستوفيا لشرائطه، وال أثر إلنكار الورثة لنسب الصغري بعد ذلك. 

 الثاين: اذا أتت ابلولد ألكثر من سنة من اتريخ الوفاة فاألمر يتوقف على اقرار ورثة الزوج املتويف ابلنسب أو إنكارهم له: 
 رار بنسب فيه حتميل على الغري وأيخذ حكمه. فإذا أقره الورثة، فيكون إق 

 (.  285م، ص 1994وإذا أنكروه فال يثبت نسبه كحالة إنكار الزوج املطلق )أنور، 
وطرح أول إشكال يتعلق ابلتلقيح بعد الوفاة يف فرنسا أين قام رجل ابلتربع بكمية من احليواانت املنوية إىل بنك املين وبعد  

 البنك وطلبت تلقيحها بسائل زوجها املتويف وبعد رفض البنك مل جتد سبيل غري طرق العدالة أين قضى  وفاته تقدمت زوجته إىل
 ( .  101م، ص 2005القضاء الفرنسي أبحقيتها يف تسليم السائل املنوي لزوجها املتويف )يوسف، 

د خروجا عن القواعد اليت وضعتها  ومما سبق ميكن القول أن إجراء التلقيح االصطناعي خارج إطار العالقة الزوجية يع   
شريعتنا االسالمية، واليت غايتها حفظ األنساب وصيانتها من الفساد واالضطراب، ألن ضياع االنساب واختالطها يؤدي إىل مفاسد  

تها، لذا  أخالقية واجتماعية واقتصادية، هلذا فقد حرص االسالم على احملافظة عليها وحرم كل ما يؤدي إىل اختالط األنساب وصيان
فإننا نرى النهي عن إجراء التلقيح الصناعي بني أجنبني، واالهتمام هبا يف إطار العالقة الزوجية يف ظل القواعد اليت تقررها الشريعة  

 (.  259م، ص  2010االسالمية )انجي، 
 . املطلب الثالث: نفي النسب ابلتلقيح االصطناعي 

من قانون األسرة، أي أنّه لو ثبت ما خيالف    40سب ما جاء يف نص املادة  يثبت النسب بوجود التالقي بني الزوجني ح
هذا ميكن نفي النسب على أّن الدخول مل يتم أو بناء على مدة احلمل، وجند الشريعة االسالمية أقرت ابللعان كوسيلة لنفي النسب،  

قانون يرجع إىل أحكام الشريعة االسالمية"، واللعان  من قانون األسرة: "كل ما مل يرد النص عليه يف هذا ال  222وقد جاءت املادة 
ما جاء فيه يف الشريعة جيب أن يكون يف فرتة الوالدة أو قبل الوالدة فال جيوز للزوج أن يصدر أي داللة عن قبوله ابلنسب مث يقوم  

اك من الفقهاء من يرى أنه إذا  لكن هن  ، (188م،ً   2012ابللعان فكما فكران جيب أن يكون يف وقت الوالدة أو قبلها )أقروفة،  
أثبت الولد ابلزواج مع توافر شروطه فال جيوز نفي هذا النسب إال عن طريق اللعان، أما إذا مل يستوف النسب ابلزواج شروطه فحينئذ  

نفي نسبه    ال يعترب النسب صحيحا كما لو ثبت عدم اللقاء بني الزوجني أو أثبت أحدمها استحالة إجناب اآلخر ولدا وحينئذ جيوز 
لعدم حتقق شروط إثباته. ويف مجيع هذه احلاالت ال جيوز أن يصدر عن الزوج داللة على االعرتاف ابلنسب ألنه يشرتط لنفيه أن  
يكون عقب الوالدة أو حني العلم به و أال يصدر عنه أي شيء يدل على رضاه ابلولد بل أن حىت سكوته خالل هذه الفرتة يعترب  

ومنه عندما يؤخذ ابللعان    ، (2011ىت ثبت النسب فال جيوز نفيه ألنه ال يقبل النفي بعد ثبوت النسب )سليمان،  اعرتافا ابلولد، وم
كويلة ليبقى نسب املولود الناتج عن التلقيح االصطناعي جند ذلك أمام تناقضات ألنه وإلجراء عملية فالبد من أخذ رضا الزوج  

أن يكو  للتلقيح البد  املأخوذ  املاء  التلقيح  وكذلك  املولود من  النسب  نفي  مع  يتكيف  اللعان ال  أن  إثر هذا جند  منه، وعلى  ن 
 ( . 239م، ص 2012االصطناعي )هجرية، 
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 اخلامتة: 
من خالل عرضنا ملوضوع   التلقيح االصطناعي ودوره يف إثبات النسب يف الفقه االسالمي والتشريع اجلزائري، والذي يعد  

يل النتشاره يف مجيع أحناء العامل عامة والوطن العريب خاصة وعلى ضوء كل ما سبق التطرق إليه ميكن  موضوع من مواضيع العصر احلا
 القول أن للموضوع أمهية كبرية لألسرة، وذلك حلساسيته . 

 حيث نستخلص من دراستنا له جبملة من النتائج وهي على النحو اآليت: 
طب اإلجنايب دافعا قواي الستحداث ضوابط وأطر شرعية وأخالقية  لقد شكلت العلوم الطبية والبيولوجية وخاصة ال  -

وقانونية حتكم ذلك، إاّل أّن موقف القوانني وآراء الفقهاء كانت متباينة، ومعيار الفصل يف ذلك هو إطار العالقة  
 الزوجية .  

لعمليات التلقيح االصطناعي  املتعلق ابلصحة شّكل لنا فعال نظاما قانونيا    11ــ    18_ إن صدور القانون رقم:   -
ابعتباره تقنية طبية تدخل يف إطار املساعدة الطبية على اإلجناب، تسمح للزوجني ابإلجناب دون أي تالقي جنسي  

 بينهما. 
يتم بتلقيح بويضة املرأة مبين   - التلقيح االصطناعي مبثابة الطريق االستثنائي حلدوث احلمل واالجناب حيث  يعترب 

متمثلة يف قيام الرابطة الزوجية ابإلضافة اليت توفر رضا  الزوجني وتلقيح بويضة الزوجة مبين  الرجل وفقا لشروط  
 زوجها وإعادة غرسها يف رحم الزوجة. 

إّن التلقيح االصطناعي فيما بني الزوجني ابلروابط الشرعية ال يتعارض مع األخالق، وهو جائز شرعا ويثبت له   -
 ج، وزوجته فيكون إبنا شرعيا له كل احلقوق األبناء. نسب املولود لتكوينه من أمشاج الزو 

 حترمي اللجوء إىل األم البديلة أو االستعانة هبا.  -
 حترمي كل الصور اليت يساهم فيها طرف أجنيب يف عملية التلقيح االصطناعي.  -
 يعد موضوع النسب من املواضيع اليت حرص عليها االسالم.  -
 من مقاصد الشريعة. النسب رابطة سامية وصلة عظيمة وهي مقصد  -
مكرر    45يثبت نسب املولود الناتج عن التلقيح االصطناعي إىل أبيه إذا توافرت الشروط املنصوص عليها يف املادة   -

 من قانون األسرة. 
 نالحظ مجلة من القصور التشريعي يف القانون اجلزائري بشأن التلقيح االصطناعي، نبينه كآليت: 

 ب من أخالقيات التلقيح االصطناعي. املتعلقة أبخالقيات مهنة الط  276ـــ  92خلو مدونة  -
املادة   - تنص على شرط    45يف  التلقيح االصطناعي، مل  أثناء ذكرها لشروط وضوابط  قانون األسرة   مكرر من 

الضرورة الذي أكد عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية والذي يعّد الضابط األساسي للجوء إىل هذه التقنية مما يسهل  
 ئلة. للفضوليني إبجرائها دون مسا

 عدم النص يف قانون العقوابت على جرمييت سرقة وخلط اللقائح ابلرغم من خطورهتما.  -
 عدم النص على النسب الناتج عن التلقيح االصطناعي ـ ابلرغم من أمهية وخطورة ذلك.  -

 بناء على هذه النتائج نقرتح مايلي: 
التعاون والتواصل بني أطباء اإلجناب يف الدول اإلسالمي  - الفقهي  ضرورة  ة مع فقهاء الشريعة حتت مظلة اجملمع 

اإلسالمي،  حلماية األسر املسلمة احملرومة من اإلجناب من اخلروقات اليت حتدث يف عملية التلقيح االصطناعي،  
 وإدراج هذه اجلهود يف قوانينهم الداخلية. 
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ناتج عن عملية التلقيح االصطناعي،  وذلك إبدراج نسب املولود ال  ،من قانون األسرة  41و    40ــــ تعديل املادتني   -
 واستخدام تقنية البصمة الوراثية يف إثباته أو نفيه. 

أو   - األطراف  سواء  الزوجية  العالقة  إطار  خارج  ابلعملية  يقومون  ملن  ورادعة  جمّرمة  مواد  بوضع  القانون  حتيني 
 املؤسسات، وسواء مت ذلك داخل الوطن أو خارجه. 

 الطبية إلجراء عملية التلقيح االصطناعي، وتزويد ذلك بتقرير مفصل من طبيب خمتص.  ضرورة توافر الضرورة -
التلقيح   - احلديثة كعملية  الطبية  للمستجدات  مواكبتها  أجل  من  الطب  مهنة  أخالقيات  مدونة  تعديل  ضرورة 

 االصطناعي متاشيا مع قانون األسرة الذي نص على ذلك.    
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 قائمة املصادر واملراجع 
 . 46، ج 05ابن منظور، مجال الدين ابن مكرم.)د.ت(، لسان العرب، مج 

 .  2م(، القضااي الطبية املعاصرة، دار البشائر اإلسالمية، ط2006القره داغي، علي حمي الدين.) 
منصور.)   حممد  ابراهيم  اجلامعي2011الشحات،  الفكر  دار  االصطناعي،  التلقيح  عن  الناتج  املولود  نسب  ،  1للنشر، ط  م(، 

 االسكندرية. 
 اإلسكندرية .    1، م(، التلقيح الصناعي بني أقوال األطباء و أراء الفقهاء، دار الفكر اجلامعي، ط2006لطفي أمحد،أمحد حممد.) 

زيع، د ط،  مشكالت املسؤولية الطبية املرتتبة عن التلقيح االصطناعي، دار الثقافة للنشر والتو   ، م(2001القيسي، أمحد عامر.)  
 األردن . 

 النظام القانوين لإلجناب الصناعي بني القانون الوضعي والشرعي االسالمي، دار الكتب القانونية، مصر.   ، م( 2008هيكل، حسن.)  
  1االجتهاد الفقهي املعاصر يف االجهاض والتلقيح االصطناعي، منشورات احلليب احلقوقية، ط  ، م( 2010الدبسي، سناء عثمان.)  

 . 
 .   02_ 50التكييف الشرعي والقانوين لعمليات التلقيح الصناعي، جملة اجلامعة العراقية، ع  ،ظاهر، هناء موزان.) د.ت( 

شادية.)د.ت( احلسن،  والبحوث    ، صادق  العلوم  معهد  والتكنولوجيا،  للعلوم  السودان  جامعة  جملة  االصطناعي،  التلقيح  حكم 
 االسالمية .  

البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها يف اثبات ونفي النسب يف ضوء الفقه االسالمي والقانون الوضعي،    ، م( 2010مد.)  انجي، أنس حم
 دار  اجلامعة اجلديد، د ط، االسكندرية. 

 احلمل إرثه أحكامه وصوره املعاصرة بني الشريعة والقانون، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر.  ،م( 2006معيزة، عيسى.) 
التلقيح الصناعي الداخلي واخلارجي بني الشريعة االسالمية والقوانني الوضعية، دار العلم واالميان    ، م(2007الصاحل، شوقي زكراي.)

 للنشر والتوزيع، د ط . 
نشر،  م(، املستجدات العلمية وأثرها على الفتوى يف األحوال الشخصية، دار عماد الدين لل2009العياصرة، صفاء حممود حممد.) 

 . 1عمان، ط
 .   2فتاوى مصطفى الزرقا، دار القلم، سوراي، ط  ،م( 2001الزرقا، مصطفى.)

 احلاوي من فتاوى الشيخ االلباين .  ،األلباين، حممد انصر الدين.)د.ت( 
 . 2التلقيح الصناعي وأطفال األانبيب، جملة جممع الفقه االسالمي، الدورة الثانية، ع ، هـ(1405البار، حممد على.)
 اإلجناب بني التجرمي واملشروعية، منشأة املعارف، مصر.  ، م(2003طه، حممود أمحد.)

 الدار العربية للعلوم ودار البيارق.  أطفال األانبيب بني العلم والشريعة،   ،م( 1994سالمة، زايد أمحد.) 
م(، أحكام التدخل يف النطف البشرية يف الفقه االسالمية، دار النفائس للنشر والتوزيع،  2010عبد املنعم، طارق حممد خلف.)  

 األردن . 
 م(، أطفال األانبيب بني احلظر واإلابحة، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية. 2010شهني، حممود سعد.)

 الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة. )د.ت(، جامع الرتمذي، بيت االفكار الدولية، األردن.  
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الرشد،   الكويف.)د.ت(، مصنف ابن ايب شيبة، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة  ابن حممد  بكر عبد هللا  أبو  بن أىب شيبة، 
 السعودية. 

 .  1م(، املوافقات، دار ابن عفان، السعودية، ط1997بن حممد اللخمي.) الشاطيب، أبو اسحاق ابراهيم بن موسى 
 .  5فتاوى على الطنطاوي، دار املنارة للنشر، السعودية، ط  ،م( 2001الطنطاوي، علي.)

املعدل    12/1984الصادر يف    24، املتضمن قانون األسرة، ج ر ج ج، العدد  09/06/1984املؤرخ يف    84/11القانون رقم  
 . 27/06/2005الصادر بتاريخ  15، ج ر ج ج، العدد 2005فرباير 27املؤرخ يف  5/2واملتمم األمر رقم 

   6الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط  ،م( 2010بلحاج، العريب.)
 ة احلقوق، جامعة طنطا، القاهرة . م(، املسؤولية املدنية واجلنائية للطبيب، كلي 1994أنور، إيهاب يسر.) 
 أحكام املسؤولية عن اجلرائم الطبيعية، املكتب العريب احلديث، االسكندرية .  ، م(2005يوسف، أمري فرح.)  

 م(، االكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب _دراسة فقهية وقانونية_، دار األصل، اجلزائر. 2012أقروفة، زبيدة.) 
التلقيح االصطناعي يف القانون اجلزائري والشريعة االسالمية والقانون املعاصر، أطروحة لنيل شهادة    ، م( 2011سليمان، النحوي.)

 ، اجلزائر. 1دكتوراه يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، قسم القانون اخلاص، جامعة اجلزائر
 نون األسرة )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، تلمسان. م(، التلقيح االصطناعي يف قا 2012خدام، هجرية.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


