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Abstract

  
Declaration of a woman 
wanted to use her womb and 
the pregnancy rather than 
others (wife) for those who 
wish to have children for a
monthly cash and expense, 
especially during pregnancy 
and legal doctrinal 
controversy about the 
legality of the use of Zir 
uterus (surrogacy). At first 
glance, this is not to act big 
problem if we know the 
existence of the agreement 
between the couple and the 
owners of the fertilized egg 
women with uterine 
alternative, which 
establishes provisions and 
arrange them. But for this 
use full legal legitimacy? 
Template so that you can 

organize a special legal, as 
the legal relations of Staff 
must be available to
complete act and become a 
true, Gmelin to add to the 
satisfaction there other 
elements of Fa shop must 
have a legitimate reason, as 
well as the motive of the 
contract. And thus the 
invalidity of contractual 
relationship or becoming a 
full and correct legal point 
of view, especially after the 
scientific development in 
such medical fields aimed at 
procreation using modern 

techniques  
  :المقدمة



  

  

  

  

٥٤٨

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

أثـــار إعـــالن ســـیدة عـــن رغبتهـــا 

في استخدام رحمها والحمل بدل الغیـر 

لمـــــن یرغـــــب فـــــي اإلنجـــــاب ) الزوجــــة(

مقابل مبلغ نقدي شهري ونفقـه خاصـة 

أثنــاء فتــرة الحمــل جــدال فقهیــا وقانونیــا 

حـــول مـــدى مشـــروعیة اســـتخدام الـــرحم 

  ).األم البدیلة(الظئر 

ففي الوهلة األولى قد  ال یشكل 

صـــــرف مشـــــكلة كبیـــــرة إذا مـــــا هـــــذا الت

علمنـــا بوجـــود االتفـــاق مـــابین الـــزوجین 

أصــحاب البویضــة المخصــبة و المــرأة 

صــــاحبة الــــرحم البــــدیل والــــذي یؤســــس 

  .إلحكامها ویرتب لها

لكـــــــــن هـــــــــل لهـــــــــذا االســـــــــتخدام 

مشروعیة قانونیة كاملة ؟ بحیث یمكن 

تنظیمهــا بقالــب قــانوني خــاص، إذ أن 

ن للعالقـــــات القانونیـــــة أركـــــان یجـــــب أ

تتــوافر لكــي یكتمــل التصــرف ویصـــبح 

ا إلضـــــافة إلـــــى الرضـــــا ـصـــــحیحا، فأبـــــ

هناك أركان أخرى فـا المحـل یجـب أن 

یكـــون مشـــروعا وكـــذلك الســـبب الـــدافع 

بطــــــــالن العالقــــــــة وبالتــــــــالي . للتعاقــــــــد

العقدیــة أو صــیرورتها كاملــة صــحیحة  

من وجهة النظر القانونیة وخاصة بعد 

التطـــــور العلمـــــي فـــــي هكـــــذا مجـــــاالت 

ة تهـــدف إلـــى اإلنجـــاب باســـتخدام طبیـــ

التقنیـــات الحدیثـــة ومنهـــا الـــرحم البـــدیل 

وما ثـاره أیضـًا مـن جـدل ) األم البدیلة(

فقهــي حــول مــدى مشــروعیة التصــرف 

من وجهة شرعیة وانقسـموا إلـى فـریقین 

فمــــنهم مــــن أیــــد العملیــــة لكــــن بشــــروط 

معینــة ومــنهم مــن رفــض اللجــوء إلیهــا 

  .رفضا باتا وحرمة بشدة

ا تقــــدم  حاولنــــا قــــدر ولبیــــان مــــ

المســــــــــــتطاع اإلجابـــــــــــــة عــــــــــــن هـــــــــــــذه 

التســـــــــــاءوالت وصـــــــــــوال إلـــــــــــى مـــــــــــدى 

مشــروعیة هــذا االســتخدام مــن الناحیــة 

القانونیــــــــة والشــــــــرعیة ووفــــــــق الخطــــــــة 

  :التالیة

مـــــــــــدى مشـــــــــــروعیة / المبحـــــــــــث األول

اســـــتخدام الـــــرحم الظئـــــر فـــــي القـــــانون 

  .المدني العراقي

  .محل العقد/ المطلب األول

  .بب في العقدالس/ المطلب الثاني

بطــــالن العقــــد لعــــدم / المطلــــب الثالــــث

  .المشروعیة
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مــــــــدى مشــــــــروعیة / المبحــــــــث الثــــــــاني

اســـــــتخدام الـــــــرحم الظئـــــــر فـــــــي الفقـــــــه 

  .اإلسالمي

االتجـــــــــــــاه المؤیـــــــــــــد / المطلــــــــــــب األول

  .الستخدام الرحم الظئر

االتجـــــــاه الــــــــرافض / المطلـــــــب الثــــــــاني

  . الستخدام الرحم الظئر

  .الخاتمة

  .النتائج و التوصیات

  لمبحث األولا

مشــــروعیة العقــــد فــــي القــــانون المــــدني 

  العراقي

ــــــین  إن التصــــــرف الواقــــــع مــــــا ب

الــزوجین والمــرأة صــاحبة الــرحم یمكــن 

أوصــــــــاف ضأن ینطبــــــــق علیــــــــة بعــــــــ

بعـــض رالتصـــرف القـــانوني وقـــد تتـــواف

أركان العقد لو قصرنا هذا األمر علـى 

مجــرد تطــابق أرادتــین واتحــاد اإلیجــاب 

                                                                                            .          بقبول یقابله

لكــن قــد یســتوقفنا فــي هــذا العقــد 

ســـــلبیات كثیـــــرة تصـــــیب أركـــــان العقـــــد 

علـــــى أســـــاس أن كـــــل عقـــــد یجـــــب أن 

وان تكــــون هتتــــوافر فیــــة جمیــــع اركانــــ

. ســـــلیمة وصــــــحیحة وموافقــــــة للقــــــانون

شروعیة العقد في علیة سنبحث مدى م

القـــانون المـــدني العراقـــي وذلـــك بثالثـــة 

.                                                                   مطالب

: محل العقد/ المطلب األول

لـــو رجعنـــا إلـــى القواعـــد العامـــة 

لوجـــــدنا إن جمیـــــع األشـــــیاء یمكـــــن أن 

تكـــــــون محـــــــال للتزامـــــــات والتصـــــــرفات 

أن التخـــرج مــــن القانونیـــة علـــى شـــرط

و أن ال تخــــــــرج ، التعامــــــــل بطبیعتهــــــــا

) بحكــم القــانون(بســبب المنــع القــانوني 

الــذي فــرض علیهــا لمخالفتهــا للعــادات 

والتقالید االجتماعیـة واألعـراف السـائدة 

وفي عقد استخدام الرحم . المجتمعيف

طبیعتـــه بالظئــر ینــدرج المنــع ال بســب

وٕانمــــــا بســــــبب المنــــــع القــــــانوني علــــــى 

ن المشــرع منــع التعامــل بهــذة اعتبــار إ

األشـــــــــیاء لمصـــــــــلحة عامـــــــــة ابتغاهـــــــــا 

بتشــــریعة كمــــا جــــاء فــــي نــــص المــــادة 

مــــــن القــــــانون المــــــدني العراقــــــي ) ٦١(

كـــــل شـــــي ال یخـــــرج مـــــن . ١(بقولهـــــا 

أو بحكــــــم القــــــانون بطبیعتــــــه التعامــــــل 

. یصح أن یكون محـال للحقـوق المالیـة

األشـــیاء التـــي تخـــرج مـــن التعامـــل . ٢

احـد أن عال یستطیبطبیعتها هي التي 
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یســتأثر بحیازتهــا واألشــیاء التــي تخــرج 

عن التعامل بحكم القانون هي التي ال 

القــانون أن تكــون محــال للحقــوق زیجیــ

ولكــــــي یصــــــح أن یكــــــون . )١()المالیــــــة

الشـــي محـــآل  للحقـــوق المالیـــة ومحـــآل 

للتصــــــرف القــــــانوني اشــــــترط المشــــــرع 

العراقـــــي مجموعـــــة شـــــروط كـــــان مـــــن 

محــــل العقــــد مــــن نأبرزهــــا أن ال یكــــو 

مــــــــن أي راألشــــــــیاء التــــــــي ال تســــــــتأث

شـــــخص بحیـــــث مكفولـــــة للجمیـــــع فـــــي 

أو . الــخ... ءاســتخدامها كــالهواء والمــا

من األشیاء التي تكون  ممنوعة بحكم 

تخــــالف النظــــام بالتــــالي القــــانون وهــــي 

العام واألدب العامة في حال أصبحت 

. لتصـرفات القانونیـةامحًال للتعاقـدات و 

أالم (الــرحم الظئــر وفــي عقــد اســتخدام

یكون محل العقد منصـرفا إلـى ) البدیلة

الطرف الثـاني فـي العالقـة (رحم المرأة 

فعلى الـرغم مـن كـون المحـل ). العقدیة

فــي العقــد موجــودا أثنــاء التعاقــد أال أن 

مخالفــــــه واضــــــحة جــــــدا للقــــــانون هفیــــــ

العراقـــــي ومـــــا جـــــاء فیـــــة مـــــن شـــــروط 

وأحكــام خاصــة بالمحـــل فــي العالقـــات 

ـــــــى یكتســـــــب المشـــــــروعیة العقدیـــــــة حت

فمحـــل العقــــد كمـــا ذكرنــــا . لــــهالالزمـــة 

ینصـــــب علـــــى جســـــم انـــــه موجـــــود إال 

اإلنســـان الـــذي یكـــون ممنوعـــا مـــن إن 

ـــــا  یكـــــون محـــــآل للحقـــــوق المالیـــــة قانون

وینطبــق علــى هــذا التصــرف لمخالفتــه 

ـــــنص المـــــادة  مـــــن ) ١٣٠(الواضـــــحة ل

القانون المدني العراقـي التـي جـاء فیهـا 

محــل االلتــزام غیــر یلــزم أن یكــون. ١(

ممنـــوع قانونـــا وال مخالفـــا للنظـــام العـــام 

ویعتبـــــــر مـــــــن . ٢.أو اآلداب العامـــــــة 

النظـــــام العـــــام بوجـــــه خـــــاص األحكـــــام 

المتعلقــة بــاألحوال الشخصــیة كاألهلیــة 

وهـــي بـــذلك أوجـــدت ) الـــخ...والمیـــراث 

قیــــود علــــى اصــــل االلتــــزام وهــــي قیــــود 

قانونیــــة واشــــترطت بــــذلك أن ال یكــــون 

مخالفـــــــا للنظـــــــام العـــــــام محـــــــل العقـــــــد 

واآلداب العامــــــــــة وأال اعتبــــــــــر العقــــــــــد 

حیـــث اعتبـــر المشـــرع العراقـــي . بـــاطالً 

جمیـــــــع األحكـــــــام المتعلقـــــــة بـــــــاألحوال 

الشخصــــیة مــــن النظــــام العــــام واآلداب 

.العامة

إن فكـــــر ة النظـــــام العـــــام فكـــــرة 

مطاطـــــــة متغیـــــــرة ومتحولـــــــة  بحســـــــب 

فهي تتغیر من زمن . أالزمان واألفكار
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غیـر كـذلك مـن مكـان إلـى إلى أخـر وتت

أخــــــر وبحســــــب تبلــــــور تلــــــك األفكــــــار 

وبالتـالي السائدة والتي تحكم ذلـك البلـد 

اآلداب و تكیفهــــــــا مــــــــن النظــــــــام العــــــــام 

وقــد تتغیـــر هــذة الفكــرة بحســـب .العامــة

تطور مفاهیم الحكم في البلد قیاسا مع 

بلدان أخرى فقد تظهر تصرفات معینة 

وفي بلد معین قد تكون مخالفة للنظـام 

تلعــــام واآلداب العامــــة إذا مــــا ظهــــر ا

هفیه باختالف األزمنـة فلكـل بلـد نظامـ

الخــــاص بــــة الــــذي یكــــون مبنــــي علــــى 

قــد یكــون (أسـاس قــیم یــدین لهـا بــالوالء 

إال إن ) اجتمــاعي أو دینــي أو سیاســي

ــــد مجــــاور وفــــي نفــــس  ظهورهــــا فــــي بل

ــــــد ال یكــــــو  مخالفــــــا نالفتــــــرة الزمنیــــــة ق

.)٢(قاللنظام العام فیه وكما أسلفنا ساب

وقــــــــد تظهــــــــر مبــــــــادى وأفكــــــــار 

وتصــــرفات قــــد تكــــون مخالفــــة للنظــــام 

العــــام واآلداب العامــــة إذا مــــا ظهــــرت 

. )٣(قبل عقد أو عقدین وفي نفس البلـد

المشــــــرع كّیــــــف وعلــــــى هــــــذا األســــــاس 

العراقــــــي العالقــــــات التــــــي تقــــــع علــــــى 

االحـــوال الشخصـــیة وعالقـــة الشـــخص 

وكــــــذلك ) بالنســــــب والمیـــــراث(بأســـــرته 

) األبـوة والبنـوة(بأبنائة عالقة الشخص

ومـــا فیهــــا مــــن حقـــوق وواجبــــات تجــــاة 

بعضـــــهم الــــــبعض مـــــن النظــــــام العــــــام 

واآلداب العامــــــــــــة وأدرجهــــــــــــا ضــــــــــــمن 

المنظــور العــام لـــه واعتبــر أي مســـاس 

بأســس تكــوین األســرة أو إي تصــر ف 

یـــــؤدي إلـــــى المســـــاس بهـــــذة االحــــــوال 

باطــل بطــالن مطلــق ألنــة مــس النظــام 

لحـال مـع عقـد كـذلك ا. )٤(العام وخالفـه

ــــة(اســــتخدام الــــرحم الظئــــر  ) أالم البدیل

فالمشـــروعیة فیـــه تختلـــف مـــن بلـــد إلـــى 

ــــدان  آخــــر فهــــو جــــائز فــــي بعــــض البل

وبحســــب التنظــــیم القــــانوني )٥(الغربیــــة

لهـــا وقـــد تختلـــف المشـــروعیة فیـــه مـــن 

عالم إلى أخر  وفـي بلـد واحـد لـة فكـر 

فالمشروعیة )٦(قانوني وبعد دیني واحد

نظــــــام العــــــام العراقــــــي فیــــــة بالنســــــبة لل

منتفیة الن اصل هذا التصرف انصب 

ــى الــــرحم  بالنســــبة للمــــرأة الطــــرف (علــ

فـــــي محاولـــــة مـــــن ) الثـــــاني فـــــي العقـــــد

من ) الزوجین(الطرف األول في العقد 

الحصــــول علــــى المولــــود وعــــن طریــــق 

بــأي ) الــزوج(رحــم امــرأة ال یــرتبط بهــا 

رابـــط قــــانوني إذا مــــا علمنــــا أن قــــانون 
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یة العراقـــي یمنـــع إي األحـــوال الشخصـــ

عالقة بین رجل وامرأة بغیر عقد زواج 

صـــحیح وأي حالـــة إنجـــاب بغیـــر هـــذة 

الطریقـــــة باطـــــل ویعتبـــــر  داخـــــل فــــــي 

ومخالفـــا بـــذلك أیضـــًا ، )٧(جریمـــة الزنـــا

الشرط الثاني من شروط صحة المحل 

أن یكـــون المحـــل (فـــي العقـــد إال وهـــو 

علیـه ال یمكـن ) مما یصـح التعامـل بـه

عقـــود ضـــمن إطـــار أن نتصـــور هكـــذا

وبــأي فكــرة ) العراقــي(نظامنــا القــانوني 

حتى وان كانت سائدة في نظم قانونیة 

أخـــــــرى مقارنـــــــة مـــــــن حیـــــــث التكـــــــوین 

القــــانوني لنظامنــــا العــــام إذا مــــا علمنــــا 

أیضـــا أن الشـــریعة اإلســـالمیة مصـــدر 

وعلیــه وممــا . أساســي للتشــریع العراقــي

)٦١(تقدم نستطیع أن نقول أن المادة 

مـــــن القـــــانون المـــــدني )١٣٠(والمـــــادة

العراقي وما جاء فیها من أحكام تندرج 

القواعــــــد اآلمــــــرة التــــــي اطــــــار ضــــــمن 

الیمكــــن ألي عالقــــة عقدیــــة مخالفتهــــا 

الیمكن وبالتالي ألنها من النظام العام 

أي بــــاب مــــن أبــــواب ضــــمن تصــــورها 

                                                                                                      .                                           التصرفات القانونیة الصحیحة

  :                                                             السبب في العقد/ المطلب الثاني

إن السبب هو الركن الثاني فـي 

ــــــذي یتصــــــل اتصــــــاال وثیقــــــا   العقــــــد وال

إلرادة ألنهـــــا المحـــــرك الـــــرئیس فـــــي بـــــا

العقــــد مــــن اجــــل تحقیــــق الغــــرض مــــن 

الباعث الدافع للتعاقد (االلتزام إذن هو 

أو الغــرض المباشــر الــذي یقصــد منــة 

)٨()الملتزم الوصول إلیه

إن المتتبـــــــــع للقـــــــــانون المـــــــــدني 

العراقـــي بســـیرتة الخاصـــة عـــن الســـبب 

أو الباعـــث الـــدافع للتعاقـــد یجـــد هنـــاك 

حكـــــــام التــــــي تحكمـــــــة الكثیــــــر مــــــن األ

والخاصــــة بصــــحة ومشــــروعیة الســــبب 

فــــي التعاقــــد منهــــا مــــا جــــاء فــــي نــــص 

من القـانون المـدني /١ف /١٣٢/المادة

یكون العقـد بـاطال إذا (العراقي  بقولها 

التـــــزم المتعاقـــــد دون ســـــبب أو لســـــبب 

ممنــوع قانونــا أو مخــالف للنظــام العــام 

                                                                                                                                                         ). أو اآلداب العامة

ولكــــي یكــــون الســــبب صــــحیحا 

وذا مشــروعیة اشــترط المشــرع العراقــي 

فیة مجموعـة شـروط ال بـد مـن توافرهـا 

  .                                  منها
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ـــــدافع للتعاقـــــد .١ أن یكـــــون الســـــبب ال

موجــــــودا وقــــــت التعاقــــــد أو قــــــابال 

. للوجود

وأن یكون السـبب مشـروع قانونـًا أ.٢

النظـــــام العـــــام واآلداب فال یخـــــال

.)٩(العامة

وفــــــي حالــــــة عــــــدم تــــــوافر هــــــذة 

الشروط كأن یكون العقـد منعقـدا بـدون 

ســــــبب ودافــــــع لــــــه أو أن ُیعقــــــد العقــــــد 

بوجــــود الســــبب أال أنــــة ســــبب ممنــــوع 

قانونا أو مخالف للنظام العـام واآلداب 

العامـــة اعتبـــر العقـــد فاقـــدًا للمشـــروعیة 

ركانـــــــه فـــــــي وجـــــــودة الخـــــــتالل أحـــــــد أ

ُقــــــرر لــــــه الــــــبطالن واُعتبــــــر وبالتــــــالي 

باطال والبطالن هنـا ال تـدرج فیـه وهـذا 

مــــا نــــص علیــــة المشــــرع العراقــــي فــــي 

ـــــــــانون ) ٢(ف)١٣٧(المـــــــــادة  مـــــــــن الق

إذا التـــــــزم (المـــــــدني العراقـــــــي بقولهـــــــا  

المتعاقد لسبب غیر مشروع كان العقـد 

من تقریر لنظریة البطالن لكل ) باطال

ب الـــدافع عقـــد یكـــون خـــالي مـــن الســـب

.للتعاقد أو یحوي سببا غیر مشروع

ویمكـــــن لنـــــا أن نعـــــرف الســـــبب 

والـــذي یمكـــن أن ) المشـــروع(الصـــحیح 

ذلــك "یكـون ركــن ســلیمًا فـي العقــد بأنــة 

مـــع تحـــریم ضالســـبب الـــذي ال یتعـــار 

صـــــــحیح وارد فـــــــي نـــــــص قـــــــانوني وال 

یخـــالف بوجـــودة النظـــام العـــام واآلداب 

وفـــي عقـــد اســـتخدام الـــرحم . )١٠(العامــة

یختلــف مــن طــرف فیــه الظئــر الســبب 

إلــــــى أخــــــر وبحســــــب الباعــــــث الــــــدافع 

للتعاقــد حیــث أن ســبب  تعاقــد الطــرف 

والــــــذي ) الــــــزوجین(األول فــــــي العقــــــد 

ــــــاني  دفعهــــــم للتعاقــــــد مــــــع الطــــــرف الث

الحصـول علـى ) المرأة صـاحبة الـرحم(

المولود هو سببًا وغرضًا غیـر مشـروع 

وال تتـــــــوفر بـــــــه المشـــــــروعیة القانونیـــــــة 

الوجود والتي اشـترطها المشـرع الواجبة

العراقــــي للســــبب فهــــو یخــــالف النظــــام 

العـــــام واآلداب العامـــــة ومـــــا جـــــاء فـــــي 

مــن القــانون المــدني ٦١/نــص المــادة 

العراقـــي التـــي منعـــت وقـــوع التصـــرفات 

القانونیــــــة أال علــــــى أشــــــیاء تصــــــح أن 

تكـــــون محـــــًال للحقـــــوق المالیـــــة وجســـــم 

لهـــذة األشـــیاء ألنـــة حاإلنســـان ال یصـــ

عن التعامل بحكـم القـانون وكمـا خارج 

  .مر سابقا
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أمــا ســبب تعاقــد الطــرف الثــاني 

فهــو یعــود إلــى ) المــرأة صــاحبة الــرحم(

ـــــاء  الحصـــــول علـــــى المـــــال واألجـــــر لق

حملهــــا البویضــــة المخصــــبة للــــزوجین 

).الطرف األول(

فالســـــــــبب أو الغـــــــــرض الـــــــــدافع 

تللتعاقــد بالنســبة لهــا هــو ســبب ال یبــ

النظــام للمشــروعیة بصــلة ألنــه یخــالف

العــــــام واآلداب العامــــــة وحالــــــة كحــــــال 

الســــــبب الــــــذي یــــــدفع المــــــرأة إلــــــى أن 

تعاشـــــــر رجـــــــال وتأخـــــــذ منـــــــة األجـــــــر 

وبالتالي الوقوع بشبهة الزنا على الرغم 

مــن عــدم حصــول الــوطء أو االتصــال 

المباشر وبتالي اختالط األنساب حیث 

لزانـــي نســـب المولـــود النـــاتج بال ینســـ

هـــــو و )١١(عــــن عالقــــة غیــــر مشــــروعة

فیــة مخالفــة صــریحة لمــا جــاء بالتــالي 

مــن القــانون ١٣٠/فــي مضــمون المــادة 

المـــدني العراقـــي التـــي جعلـــت األحكـــام 

الخاصـــــــة بـــــــاألحوال الشخصـــــــیة مـــــــن 

وعلیــــة . النظــــام العــــام واآلداب العامــــة

فهنــاك مجموعــة مثالــب قانونیــة تواجــة 

عقــــــد اســــــتخدام الــــــرحم (هكــــــذا عقــــــود 

ي تبقیــــه خــــارج النظــــام القــــانون) الظئــــر

العراقـــي وعلیـــه ال یمكـــن االتفـــاق بـــین 

طــــرفین مــــثال علــــى تغیــــر الجنســــیة أو 

االتفـــاق علـــى تغیـــر النســـب حیـــث فیـــه 

مخالفـــــة لـــــآلداب العامـــــة التـــــي جـــــرى 

المجتمع المدني على إتباعهـا جـزأ مـن 

عـــــــادات وتقالیـــــــد أتفـــــــق األفـــــــراد فـــــــي 

االمجتمع على عدم مخالفتهـا باعتبارهـ

وعــة نابعــة مــن األعــراف الســائدة ومجم

أذن الســـــــبب هنـــــــا )١٢(القـــــــیم الدینیـــــــة 

باطــل بحكــم ) الحصــول علــى المولــود(

مخــالف للنظــام العــام وبالتــالي القــانون 

تهدیـد هواآلداب العامة ألنـة یـدفع بتجـا

األســـرة والطفـــل وأســـس المجتمـــع منظـــا

  .العراقي

بطــــالن العقــــد لعــــدم / المطلــــب الثالــــث

  : المشروعیة

عـــرف القـــانون المـــدني العراقـــي 

وفي )١٣٣(قد الصحیح في المادة الع

العقـــد الصـــحیح هـــو (بقولهـــا همنـــ١/ف

العقــد المشــروع ذاتــا وصــفا بــأن یكــون 

إلى محل قابل لحكمة هصادرا من أهل

صــحیحة هســبب مشــروع وأوصــافهولــ

  .)١٣()سالمة من الخلل
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فالعقـــــــد الصـــــــحیح أذن یســـــــتلزم 

  :توافر مجموعة شروط منها

ن فلـو كـا. اكتمال األهلیة للمتعاقد.١

معـــدوم األهلیـــة كـــان العقـــد باطـــل 

كــان ،ولــو كــان ناقصــا. النعــدامها

العقـــد واقـــف علـــى إجـــازة مـــن لـــه 

  .)١٤(حق اإلجازة

.قابـــــل لحكمـــــة هأن یكـــــون محلـــــ.٢

ومن األشـیاء التـي یصـح التعامـل 

عـــــن جوال تخـــــر .والتعاقـــــد علیهـــــا 

التعامـــــــــــل بطبیعتهـــــــــــا أو بحكـــــــــــم 

القـــــانون وكمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادة 

دني العراقــي مــن القــانون المــ)٦١(

  .ومالئم لحكم العقد الساري فیه

فــإذا .مقتــرن بســبب ذي مشــروعیة.٣

تخلــــف آو موجــــود غیــــر مشــــروع  

  .  كان باطال

لــه وصــف صــحیح ســلیم مــن أي .٤

بأن یكون خالي من عیـوب . خلل

وأال یكون محل مسـتحیًال . اإلرادة

أو مخالفــــا للنظــــام العـــــام واآلداب 

  .العامة

وهــذه الشــروط البــد مــن توافرهــا 

لكي یصـبح العقـد صـحیحا الزمـا وفـي 

حالــة وجــود أي خلــل فیــه یصــبح العقــد 

علیـــــــة أي أثـــــــار أو بباطـــــــل ال تترتـــــــ

العالقــة العقدیــة أطــرافالتزامــات تجــاه 

وتجــاه الغیــر عــن العقــد وكمــا جــاء فــي 

مــن القــانون المــدني ١٣٧/نــص المــادة 

. ١(بقولهـــــا ٢و ١العراقـــــي بفقرتیهـــــا 

ًال أصـــحالعقـــد الباطـــل هـــو مـــا ال یصـــ

باعتبار ذاته أو وصـفًا باعتبـار بعـض 

فیكــــون العقــــد . ٢. أوصــــافة الخارجیــــة

بــــاطال إذا كــــان فــــي ركنــــه خلــــل كــــأن 

یكـون اإلیجــاب والقبـول صــادرین ممــن 

لیس أهًال للتعاقد أو یكون المحل غیر 

قابل لحكم العقد أو یكون السـبب غیـر 

  ). مشروع

ومـــن خـــالل مـــا تقـــدم یمكـــن أن 

  :لى قسمیننقسم أسباب البطالن إ

یصیب العقد في / السبب األول

احــــد مقوماتــــه األساســــیة أي فــــي احــــد 

  ).الرضا ـ المحل ـ السبب(أركانه 

یصــــیب العقــــد / الســــبب الثــــاني

  . )١٥(في أوصافة الخارجیة

إن عقــد اســتخدام الــرحم الظئــر 

باطـــل  ألســـباب كثیـــرة تـــم ذكرهـــا فیمـــا 

ســبق لمخالفتــه شــروط العقــد الصــحیح 
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ا فــي كــل عقــد ویمكــن والواجــب توافرهــ

تلخـــیص مجموعـــة المخالفـــات العقدیـــة 

  .بما یأتي

محـــل عقـــد اســـتخدام الـــرحم الظئـــر .١

غیـــــر قابـــــل لحكمـــــة وال یمكـــــن أن 

حیكـــــون محــــــال للتعامـــــل وال یصــــــ

التعاقـــــــد علیـــــــة بحكـــــــم مـــــــا جـــــــاء 

مــــن القــــانون المــــدني ٦١/بالمــــادة

  .)١٦(العراقي

إن محلـــــــة یخـــــــالف النظـــــــام العـــــــام .٢

  .واآلداب العامة

التـــــــزام طرفـــــــي العالقـــــــة إن ســـــــبب.٣

العقدیة ممنوع بحكـم وبقـوة القـانون 

والبطالن المقرر في العقـد بطـالن 

  .)١٧(جواحد ال یتدر 

فـــإذا تقـــرر الـــبطالن بحـــق هـــذا 

العقـــد جــــاز لكـــل مــــن لـــة مصــــلحة أن 

فـي ءیتمسك بالبطالن وبحسب مـا جـا

من القانون المـدني ١٤١/نص المادة 

ال إذا كـــان العقـــد بـــاط(العراقـــي بقولهـــا 

جــــــاز لكــــــل ذي مصــــــلحة أن یتمســــــك 

هبــــالبطالن، وللمحكمـــــة أن تقضـــــي بـــــ

مــــن تلقــــاء نفســــها وال یــــزول الــــبطالن 

نفهم من هذا النص إن العقد ) باإلجازة

الباطل عقد معدوم األثر بحكم القانون 

أي اثـــر ولـــیس جفهـــو ال ینـــتوبالتـــالي 

من الالزم صدور حكم خاص  لتقریـر 

لیـة بطالنه، حیث تطلـق لفظـة العقـد ع

كـــــــــذلك أعطـــــــــى المشـــــــــرع )١٨(مجـــــــــازاً 

العراقــــي الحــــق لكــــل مــــن لــــه مصــــلحة 

التمســـــكان بـــــبطالن كـــــان یكـــــون مـــــن 

الخلــــــف الخــــــاص فــــــي العقــــــد أو مــــــن 

إن عقـــــد اســـــتخدام . الخلـــــف العـــــام لـــــه

الـــرحم الظئـــر وكمـــا بینـــا ســـابقا یلحقـــه 

لمخالفــة قاعـــدة ةالــبطالن ویتقــرر علیــ

قانونیـــة إمــــرة منعــــت هكـــذا أنــــواع مــــن 

صــلحة عامـــة تبتغیهــا الدولـــة العقــود لم

إذن تســــــــتطیع أن . مــــــــن هــــــــذا المنــــــــع

تتمسك ببطالن هكذا أنواع مـن العقـود  

حامیــــــة وراعیــــــة للمصــــــلحة اباعتبارهــــــ

العامــة التــي تبتغیهــا مــن هــذه القاعـــدة 

نویقع علیهـا عبـئ المحافظـة علیهـا مـ

إي مـــس یصـــیبها وألنهـــا تتعلـــق كـــذلك 

بنظــــام المجتمــــع األعلــــى وتعلــــو علــــى 

ویســــتطیع كــــذلك . )١٩(ألفــــرادمصــــالح ا

أیضــًا إن یتمســك بــالبطالن زوج المــرأة 

) الطـــــرف الثـــــاني فـــــي العقـــــد(الحامـــــل 

للعائلـــة األســـريحفاظـــا علـــى التكـــوین 
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علــــى اعتبــــار حصــــول حالــــة اخــــتالط 

كــذلك . األنســاب وبتــالي انهیــار األســرة

الطـــرف األول (یســـتطع أوالد الـــزوجین 

ـــــــــي العقـــــــــــد وأصـــــــــــحاب البویضـــــــــــة  فــ

یتمســكوا بــبطالن العقــد أن ) ةالمخصــب

إذا قـــد یكــــون لهـــم أوالد ویلجئــــون إلــــى 

هــذه الطریقــة مــن اجــل الحصــول علــى 

ویســـــــتطیع أصـــــــول )٢٠(مولـــــــود جدیـــــــد

) أصــحاب البویضــة الملقحــة(الــزوجین 

أن یتمســــــــكوا بــــــــبطالن العقــــــــد أیضــــــــًا 

وخاصــة إذا علمنــا أنــة سیشــاركهم فــي 

المیراث باعتباره فرع للـزوجین والـوارث 

  .)٢١(ي التركةاألوفر حظا ف

  

  المبحث الثاني

  مشروعیة العقد في الفقه اآلسالمي

بالنظر ألهمیة الموضوع ولكثرة 

الفقهیــــــــة فیــــــــه نجــــــــد أن تاألطروحــــــــا

ـــــــى  الفقهـــــــاء ومنـــــــذ عقـــــــود انقســـــــموا إل

اتجـــــــــاهین متضـــــــــادین فـــــــــي المعنـــــــــى 

  .واآلراء

یؤیـــد اســـتخدام : االتجـــاه األول

الــرحم واألخــذ بهــذا الــرأي طبقــا لمــا تــم 

  .من حججتقدیمه 

یـــــرفض هــــــذه : االتجـــــاه الثــــــاني

وعلیــــه . جملــــه وتفصــــیالتاألطروحــــا

  . سنبحث هذا المبحث في مطلبین

االتجاه المسـاند / األول المطلب

  : الستخدام الرحم الظئر

یـــــــرى أصـــــــحاب هـــــــذا االتجـــــــاه 

والقــائلین بــه بضــرورة الســماح و إجــازة  

كحمـل . استخدام هذا النـوع مـن العقـود

عــــــن العالقــــــة  المــــــرأة لحســــــاب الغیــــــر 

أي (الزوجیـــة  المشـــروعة ومـــن نطفتـــه 

ال تكون هـذه النطفـة لـزوج الـداخل بهـا 

وقـــــــــــد ال تكـــــــــــون البویضـــــــــــة ) شـــــــــــرعاً 

ــي الــــرحم عائــــدة للحامــــل  المخصــــبة فــ

وفــــي ســـبیل تنفیــــذ جـــواز هــــذه . نفســـها

اإلجـــــازة أورد المؤیـــــدون لـــــه مجموعـــــة 

:)٢٢(شروط وهي

ال . أن تكــــــــــون العملیــــــــــة تطوعــــــــــا.١

  .جرةبهدف الربح والمتا

أن تكون هذه الوسـیلة هـي السـبیل .٢

والطریــــــق الوحیــــــد أمــــــام الــــــزوجین 

  .للحصول على األبناء

أن تتــــــوافر فــــــي الحامــــــل الكفــــــاءة .٣

  .الصحیة والمقدرة على اإلنجاب
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ولتثبیت هذا الرأي قدم المؤیدین 

  .له مجموعة من الحجج منها

االســــتدالل بالقیــــاس علــــى / أوالً 

  : اإلرضاع

ذا الـــرأي لقـــد اســـتدل القـــائلین بهـــ

للـزوجین ةاستخدام الرحم الظئر بالنسب

بأنـه رخصـة ) الطرف األول في العقد(

وهو ال . لهم وذلك قیاسا على الرضاع

یمكن أن یتعدى هذا الحد ویتحول إلى 

.                                                                             )٢٣(عمل الهدف منه الربح والتجارة

وعللـــوا ذلـــك بـــأن اهللا عـــز وجـــل 

قــد قــرن بــین الحمــل والرضــاع، وجمــع 

بینهمـــــا فـــــي آیـــــات كثیـــــرة منهـــــا قولـــــه 

ــــى َوْهــــٍن {:تعــــالى ــــُه َوْهنــــًا َعَل ــــُه ُأمُّ َحَمَلْت

وكــذلك قولــه . )٢٤(}َوِفَصـاُلُه ِفــي َعـاَمْینِ 

َواْلَواِلــــَداُت ُیْرِضــــْعَن َأْوالَدُهــــنَّ {: تعــــالى

ـــــــــِتمَّ  ـــــــــاِمَلْیِن ِلَمـــــــــْن َأَراَد َأْن ُی َحـــــــــْوَلْیِن َك

َضــــاَعَة َوَعَلــــى اْلَمْوُلـــــوِد َلــــُه ِرْزُقهُـــــنَّ  الرَّ

  .)٢٥(}َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ 

وأضـــافوا علیـــه أنـــه كمـــا یجـــوز 

مـن لـبن تملیك منفعة الثدي ومـا یفـرزه 

زمن الرضاعة فأنه یجوز قیـاس الـرحم 

علــى الثــدي لــدى الجنــین زمــن الحمــل 

ـــــاء  إذ أن الثـــــدي یعطـــــي الرضـــــیع  أثن

الرضاع غذاء اشد خالصة ونقـاء ممـا 

  .قد یعطیه الرحم من غذاء

وهذا یجعل الحكـم الفقهـي واحـد 

بینهمــا، فمــا یســري علــى الرضــاع أذن 

  .وكاألتي)٢٦(یكون ساریا على الحمل

هللا عـــــــز وجـــــــل جعـــــــل المـــــــدة أن ا.١

الالزمة لكل مـن الرضـاع والحمـل 

في أیة واحـدة وجمـع بینهمـا لقولـه 

َوَحْملُــــُه َوِفَصــــاُلُه َثالثُــــوَن {:تعــــالى

  .)٢٧(}َشْهراً 

قیـــاس تملیـــك منفعـــة الـــرحم علـــى .٢

الثــــــــــدي جــــــــــاء نتیجــــــــــة الجــــــــــامع 

المشــترك بینهمــا علــى اعتبــار إن 

كل منهما مصدر للتغذیـة الجنـین 

والمولــود بعــد الــوالدة ، قبــل الــوالدة

يفـــالجنین یتغـــذى قبـــل الـــوالدة فـــ.

الـــرحم عـــن طریـــق الحبـــل الســـري 

مباشــــــــرة مستخلصــــــــا طعــــــــام األم 

المهضـــــــــــوم فـــــــــــي حـــــــــــین تـــــــــــأتي 

الرضــــاعة بعــــد الــــوالدة وتــــتم عــــن 

طریــق الثــدي ومــا یفــرزه مــن لــبن 

  .)٢٨(وقت الرضاعة

نمو الثدي نوجود عالقة وثیقة بی.٣

مــــــــو بالنســـــــبة للمــــــــرأة الحامــــــــل ون
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الجنین في الرحم،فنمو الجنین في 

الــــرحم یقابلــــه نمــــو مطــــرد للثــــدي 

فیهــا، لكــي یكــون مســتعدا للتغذیــة 

المولـــود بعـــد والدتـــه عنـــدما یخـــرج 

  .)٢٩(من الرحم

  

  : عدم اختالط األنساب/ثانیا

اســــــتدل وأشــــــار القــــــائلین بهــــــذا 

الرأي إلى إن هناك حقـائق طبیـة تؤكـد 

ـــــین الجدیـــــد إن التشـــــكیل الـــــوراثي للجن

المــــــرأة (المتكــــــون فــــــي الــــــرحم الظئــــــر 

) الطــــرف الثــــاني فــــي العالقــــة العقدیــــة

سیكون بالطبع للزوج صاحب الحیـوان 

المنــــــوي وزوجتـــــــه صـــــــاحبة البویضـــــــة 

). تلقح خارجي بحـیمن الـزوج(الملقحة 

ومؤكـــدین علـــى حالـــة مهمـــة إال وهـــي 

حقیقتــــــه عــــــدم وجــــــود أمكانیــــــة تلقــــــیح 

البویضة الملقحة مـرة أخـرى بـأي حـال 

ألحــوال وبــأي حیــوان منــوي أخــر مــن ا

  غیر الذي 

الســـبب فـــي ذلـــك ، لقحـــت بـــه البویضـــة

هــو فــي اللحظــة التــي یــتم فیهــا التلقــیح 

بین البویضـة األنثویـة والنطفـة الذكریـة 

تفــرز البویضــة الملحقــة وتكــون حولهــا 

حــــاجزا منیــــع یمنــــع دخــــول أي مــــورث 

  .)٣٠(جیني أخر 

  : وسیلة لعالج العقم/ ثالثاً 

العلمیــــة الحدیثــــة أحــــد الوســــائل 

التـــي أمكـــن بهـــا التغلـــب علـــى حـــاالت 

العقم المطلق لدى األزواج خاصة بعد 

ــــــــات التلقــــــــیح الصــــــــناعي  فشــــــــل عملی

بسبب وجود مشاكل ) أطفال األنابیب(

فــــي رحــــم األم أو أمــــراض تــــؤدي إلــــى 

عـــدم التصـــاق البویضـــة بجـــدار الـــرحم 

األم صــــاحبة البویضــــة عنــــد وخاصــــة 

لطبیـــــة وهنــــاك الكثیــــر مــــن المشــــاكل ا

  .)٣١(والصحیة التي قد تصیب المرأة

  :حالة الضرورة/ رابعاً 

إن الـــدعوة إلـــى أباحـــة اســـتخدام 

الــرحم الظئــر واللجــوء إلــى األم البدیلــة 

یندرج تحت مفهوم حالة الضرورة التي 

دعـت إلیهـا الشــریعة اإلسـالمیة مراعــاة 

للحالة اإلنسانیة وكما جاء في القاعـدة 

ــــــــة  ت تبــــــــیح الضــــــــرورا(الفقهیــــــــة القائل

ومــا الــدعوة إلــى اإلباحــة ) المحظــورات

إال  تطبیــــــق لهــــــذه القاعــــــدة حیــــــث ال  

یلجـــــئ  لهـــــذه الطریقـــــة إال  إذا كانـــــت 

هنـاك أسـباب موجبـه تـدعو لـذلك وهــي 
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الـزوجین إلـى اغالبا أسباب طبیـة الجئـ

سلوك هذا الطریـق مـن اجـل الحصـول 

على المولود واكتساب  صفة األبوة أو 

  . )٣٢(األمومة

االتجـــــــاه الــــــــرافض / ب الثــــــــانيالمطلـــــــ

  : الستخدام الرحم الظئر

یــــــرى أصــــــحاب هــــــذا االتجــــــاه 

والقائلین به أن استخدام األرحام محـرم 

. شرعا وغیر جائز في جمیـع الحـاالت

وهو  ما اجمع علیه العلماء والباحثون 

في العالم اإلسالمي خاطین بذلك حـدًا 

ألي تأویل ومخرجین هذه الطریقة مـن 

ئل الكثیـــــرة المشـــــروعة الطـــــرق والوســـــا

ــــــداوي منــــــه بهــــــدف  لعــــــالج العقــــــم ولت

وألنــه یحــوي كــذلك علــى )٣٣(اإلنجــاب 

الكثیــــــر مــــــن المخــــــاطر  التــــــي تفــــــوق 

منافعـــه وكـــذلك تطبقـــا للقاعـــدة الفقهیـــة 

درء المفاســد مقــدم علــى جلــب (القائلــة 

رادیــــــن علــــــى الحجــــــج التــــــي ) المنــــــافع

ســــاقها مــــن قــــال وســــاند هــــذا االتجــــاه  

  :اليوعلى النحو الت

قیاس استخدام الرحم علـى / أوالً 

  : اإلرضاع

ال یصــح قیــاس اســتخدام الــرحم 

علــــى اإلرضــــاع ) األم البدیلــــة(الظئــــر 

لالخــتالف الحاصــل بینهمـــا فــي أمـــور 

  :عدة منها

أن المنفعــة المرجــوة مــن اســتخدام .١

هـــــي منفعـــــة مشـــــروعة المرضـــــعة 

أجازتهـــا النصـــوص الشـــرعیة مـــن 

  الكتاب والسنة 

ن التغذیـــــــــة الفـــــــــارق العلمـــــــــي بـــــــــی.٢

بالنسبة للطفل وتغذیة الجنـین فـي 

الـــــرحم، فـــــاألول یتغـــــذى بواســـــطة 

الثدي وما یخرج منة من لبن األم 

أو المرضـــــعة فـــــي حـــــین یتغـــــذى 

الثاني بواسطة الحبل السـري لـالم 

ویكون عن طریق دم األم الحامل 

وما یحمله من مواد غذائیة تدخل 

في بناء أعضاء الجنین مـن أجـل 

ینفــي بالتــالي هــو اكتمــال تخلقــه، و 

عن الرحم فكرة كونـه مجـرد وعـاء 

للجنــین فــالرحم ومــا یقدمــه للجنــین 

من غذاء بواسطة الدم وما یحمله 

ـــــــا  هـــــــذا الـــــــدم مـــــــن هرمون،وخالی

الجسم التي تحیطه وتمده بالغـذاء 

السلیم وغیر السلیم، البد أن تؤثر 
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في هـذه الخالیـا مـن خـالل تقریـره 

قوة هذه الخالیا أو ضعفها ومدى 

  .)٣٤(ستقرارهاا

اعتبارهــــا وســــیلة لعــــالج / ثانیــــاً 

  : العقم

ألجــــوء إلــــى ةإن القــــول بضــــرور 

اســتخدام الــرحم الظئــر كوســیلة لتــداوي 

مـــن العقـــم واعتبارهـــا الوســـیلة الوحیـــدة 

واألخیـــــرة للحصـــــول علـــــى األبنـــــاء، ال 

إباحتــه ألنـــه وبالتــالي یمكــن األخــذ بــه 

غیر متـوفر وغیـر متحقـق بهـا ولوجـود 

إلیهـا فهنـاك اللجـوء تمنـع أسباب كثیـرة

مشـــروعة بـــدائل كثیـــرة متـــوفرة وبطـــرق 

وبوجودهــــــا ال یمكــــــن تــــــرك المشــــــروع 

ومخالفته بالمحظور مـن اجـل تحقیقـه، 

ـــــــر فمنهـــــــا ،ومـــــــن هـــــــذه الطـــــــرق الكثی

یســــتطیع الــــزوج أن یتــــزوج مــــن امــــرأة 

أخرى سلیمة الرحم مثال، إال أن هنـاك 

مالحظة في الطریقة السـابقة هـي إنهـا 

وى رغبـــة الـــزوج باإلنجـــاب ال تلبـــي ســـ

أذا كانـــــــــت الزوجــــــــــة مصــــــــــابة بعقــــــــــم 

وهنــــا یمكــــن أن نقـــــول أن . )٣٥(مطلــــق

محاولـــــة ربـــــط عـــــالج العقـــــم المطلـــــق 

الضــــرورات (بالقاعــــدة الفقهیــــة القائلــــة 

ال یمكن تصوره في ) تبیح المحظورات

حالـــــة االســـــتعانة بطـــــرف ثالـــــث وفیـــــه 

كذلك تحدي إلرادة اهللا سبحانه وتعالى 

وهنــــا ال یمكــــن مخالفتهــــا )٣٦(ومشــــیئته

بمحظـــور مخـــالف وعلـــى المبتلـــى فـــي 

هـــذه الحالـــة الرضـــوخ لمشـــیئة اهللا عـــز 

والعقـــم المطلـــق ال یســـتثني فئـــة . وجـــل

معینـــه ویصـــیب أخـــرى فكمـــا أصـــیبت 

المــرأة بــه بــاعتالل رحمهــا أو مبیضــها 

یصیب الرجـل أیضـا بعجـزه عـن أنتـاج 

الحویمنــات الســلیمة والصــالحة والقــادرة 

تلقـــیح البویضـــات مـــثال، بـــدورها علـــى

علیــــه فالغایــــة ال تبــــرر الوســــیلة وهــــي 

ال تصــــــلح أن تكــــــون وســــــیلة بالتــــــالي 

لإلنجــــــاب أو لعــــــالج العقــــــم ومحاولــــــة 

اإلنجاب وهو متـروك فـي نهایـة األمـر 

  .    لمشیئة اهللا سبحانه وتعالى

عدم وجود نص قرأنـي أو / ثالثاً 

حدیث نبوي شریف یقضي بإباحة هذه 

فقـــــد قـــــال ، فقـــــطالوســـــیلة لـــــیس ذلـــــك 

ســــــبحانه وتعــــــالى فــــــي محكــــــم كتابــــــه 

َوالَّــِذیَن ُهــْم ِلُفــُروِجِهْم َحــاِفُظونَ {: الكــریم

ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكـْت َأْیَمـاُنُهْم 

ــِإنَُّهْم َغْیــُر َمُلــوِمینَ  ظحیــث یالحــ)٣٧(}َف
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مــن هــذه اآلیــة أن الحكــم الهــي واضــح 

ال لــــــبس فیـــــــه فـــــــال یجـــــــوز وضـــــــع أو 

یصال إي ماء لرجل إلـى امـرأة أخـرى إ

خاصة )٣٨(إال أن  تكون زوجة شرعیة

إن علمنــــا أن مجمــــع الفقــــه اإلســــالمي 

منــــع وضــــع البویضــــة المخصــــبة مــــن 

الـــزوج الشـــرعي فـــي رحـــم زوجـــة ثانیـــة 

لـــه، فمـــن بـــاب أولـــى المنـــع فـــي حالـــة 

وضــــع البویضــــة المخصــــبة فــــي رحــــم 

امـــرأة أجنبیـــة عـــن الـــزوجین وال تـــرتبط 

بـأي رابـط قـانوني أو شـرعي مع الزوج 

ـــــــال یمكـــــــن تصـــــــور عملیـــــــة الحمـــــــل  ف

واإلنجـــــاب بـــــال رابـــــط شـــــرعي إال فـــــي 

حالــــة وقوعــــه ســــفاحا أي عــــن طریــــق 

َوَلَقــْد {: ومصــداقا لقولــه تعــالى)٣٩(الزنــا

َأْرَســــْلَنا ُرُســــًال ِمــــْن َقْبِلــــَك َوَجَعْلَنــــا َلهُــــْم 

یَّــةً  ومــا جــاء كــذلك فــي )٤٠(}َأْزَواجــًا َوُذرِّ

شـــــــــریف حیـــــــــث تـــــــــواترت الحـــــــــدیث ال

األحادیــث علــى المنــع والحرمــة ومنهــا 

مـن عندما جاء رجل یسأل الرسول 

: أحــق النــاس بحســن صــحبتي قــال 

قـال ثـم . أمـك:أمك قـال ثـم مـن ؟ قـال 

قـــال ثـــم مـــن ؟ قـــال . مـــن ؟ قـــال أمـــك

فــي نالحــظ أن الرســول . )٤١("أبــوك

هذا الحدیث الشـریف أكـد علـى وصـیة 

أن یبــــر مهمــــة وهــــي أن علــــى الرجــــل 

ویحسن صـحبة أمـه وأكـد علیهـا ثـالث 

وذلـــك ألنهـــا . مــرات وبأبیـــه مـــرة واحـــدة

اكتســــــبت صــــــفة األمومــــــة مــــــن ) األم(

  :ثالث مرات خالل

  .مشاركتها بالبویضة.١

تحملهــــــــــا لمصــــــــــاعب ومتاعــــــــــب .٢

  .الحمل وأالم الوالدة

تكفلها برضاعة الطفل بعد الوالدة .٣

ومراعــــــــاة لحــــــــین اكتمــــــــال نمــــــــوه 

  .لیصبح رجال

  

أن في هذا العقد اخـتالط / رابعاً 

  :لألنساب

إن الجنـــــین لـــــیس نتـــــاج اتحـــــاد 

الحیوانـــــــــات المنویـــــــــة مـــــــــع البویضـــــــــة 

لاألنثویـــــة فقـــــط بـــــل أن هنـــــاك عوامـــــ

مــــــؤثرة أخــــــرى ناشــــــئة مــــــن الظــــــروف 

المحیطة وكذلك لمراحل نشأت الجنین 

والشـك أن هـذه الظـروف هـي ،وتطوره

جــود الجنــین و بفتــرة الحمــل و فمــا تعــر 

حامـــل حیـــث تفاعـــل فـــي رحـــم المـــرأة ال

هذه المؤثرات مع العوامل الوراثیة التي 
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وهــــو بــــذلك یحمــــل ،تحملهــــا البویضــــة

مورثــــــــات جینیــــــــة لكــــــــل مــــــــن الــــــــرحم 

وبالتـالي الحاضن والبویضة المخصـبة 

قــد تخــتلط البویضــة المخصــبة بســوائل 

الـــــرحم الحاضـــــن لهـــــا والمزروعـــــة بـــــه 

فأن الجنین سوف یتأثر حتمـًا وبالتالي 

، تدخل فـــي تكوینـــهبهـــذه المـــؤثرات وســـ

فـــي الـــدم كفایـــة الن (فیقـــول ابـــن رشـــد 

تكــــون منــــه جمیــــع األعضــــاء أذا كــــان 

یظهر أنها تتغذى به فأنه ال فـرق بـین 

مـــادة االغتـــذاء والتكـــون الن االغتـــذاء 

یكـــــون فـــــي الجـــــزء والتولـــــد یكـــــون فـــــي 

)٤٢()الكـــل، ومـــادة الكـــل والجـــزء واحـــده

فیـه اخـتالط لألنسـاب مـن بالتالي وهو 

وخاصـــة أذا كانـــت متزوجـــة جهـــة األم

أیضا وهنا االختالط متوفر أذا اسـتمر 

الــزوج فــي معاشــرة زوجتــه التــي تحمــل 

البویضـــة المخصـــبة والعائـــدة للـــزوجین 

المتعاقــــــــدین وممــــــــا یعطــــــــي احتمــــــــال 

تعــــرض صــــاحبة الــــرحم للحمــــل أثنــــاء 

فتـــــرة التبـــــویض ویـــــؤدي إلـــــى احتمـــــال 

الحمـــل تؤمـــا مـــثال وهنـــا یثـــار تســـاءل 

ة الــرحم وأیهمــا یعــود أیهمــا ابــن صــاحب

  .)٤٣(للبویضة المخصبة من الزوجین

أن اســــــــتخدام الــــــــرحم / خامســــــــاً 

الظئـــر یـــؤدي إلـــى مفاســـد كثیـــرة منهـــا 

كـــون الحامـــل للبویضـــة الملقحـــة امـــرأة 

بالتـــالي وهـــي ). عزبـــاء(غیـــر متزوجـــة 

قــد حملــت بــال رابــط شــرعي وبــال زوج 

فدخول ماء رجل أجنبي في رحم امـرأة 

صـورة مـن صـور بال رابط شرعي یعـد 

الزنـــــا علـــــى الـــــرغم مـــــن عـــــدم حـــــدوث 

  .       )٤٤(الوطء واإلیالج

  

  

  الخاتمة

ختامــًا لبحثنــا هــذا توصــلنا إلـــى 

  .مجموعة نتائج وتوصیات

  :النتائج/ أوالً 

إالم (أن اســــــتخدام الــــــرحم الظئــــــر .١

وجعل الرحم محـال للتعاقـد ) البدیلة

ــــــة تصــــــرف  ال یمكــــــن تصــــــوره ألن

ـــــــق فالمحـــــــل  باطـــــــل بطـــــــالن مطل

لف النظـــــــــام العـــــــــام واآلداب یخـــــــــا

العامـــة وال یمكـــن أن یكـــون محـــال 

للحقــوق المالیــة طبقــا لمــا جــاء فــي 

مـــــن القـــــانون / ٦١/نـــــص المـــــادة 

  .المدني العراقي



  

  

  

  

٥٦٤
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السبب الـدافع للتعاقـد فـي اسـتخدام .٢

ال ) األم البدیلـــــة ( الـــــرحم الظئـــــر 

النـــــــه ؛یبـــــــت للمشـــــــروعیة بصـــــــلة

یخـــــــــالف النظـــــــــام العـــــــــام واآلداب 

ا جــــاء فــــي نــــص العامــــة طبقــــا لمــــ

ونــــص المــــادة ١ف)١٣٢(المــــادة 

١٣٠/والمـــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٢ف/١٣٧/

.٦١/ والمادة

ــــــین .٣ بطــــــالن العقــــــد المبــــــرم مــــــا ب

( الـــزوجین والمـــرأة صـــاحبة الـــرحم 

لعــــــــــــدم اكتمـــــــــــــال ) إالم البدیلــــــــــــة 

النصاب القانوني المقرر لكل عقد 

صــــحیح مــــن محــــل وســــبب علــــى 

الـــــرغم مـــــن وجـــــود الرضـــــا مـــــابین 

.الطرفین

ة العقم بهكذا طرق ال یمكن معالج.٤

الن اإلنجـــــاب ال ،غیـــــر مشـــــروعة

یـــــتم إال بطریقـــــة مشـــــروعة ناتجـــــة 

عــــــن عالقــــــة مشــــــروعة قانونــــــا و 

وكمــــــا جـــــــاء فــــــي قـــــــانون ،شــــــرعا

.األحوال الشخصیة العراقي 

أن اســتخدام الــرحم الظئــر مخــالف .٥

،لتعــالیم الشــریعة اإلســالمیة الغــراء

ــــــین ذلــــــك مجمــــــع الفقــــــه  و كمــــــا ب

ي تأویل، اإلسالمي واضعا حدا أل

ال یمكــن تحلیلــه الن فیــه وبالتــالي 

  .مخالفة إلرادة اهللا عز وجل

  

  

  

  

  

  

  :التوصیات/ ثانیاً 

وفــي ختــام بحثنــا هــذا نوصــي بضــرورة 

إیجـــــاد تنظـــــیم قـــــانوني لهـــــذه الحـــــاالت 

علــى الــرغم مــن اعتبارهــا باطلــة شــرعًا 

وقانونــــًا إال أن االلتبــــاس حاصــــل فــــي 

ه مثل هذه العقود نتیجة الجهل بأحكام

ـــــار أن  الشـــــرعیة والقانونیـــــة علـــــى اعتب

المنــــــع ال یمكــــــن أن ُیقــــــر إال بقاعــــــدة 

قانونیـــة واضـــحة ال لـــبس بهـــا حتـــى ال 

نقــــع بــــنفس االلتبــــاس الــــذي وقــــع فیــــه 

الفقهـــاء المســـلمون مـــن تحلیـــل وتحـــریم 

وننتهــــــي بقواعــــــد قانونیــــــة تــــــنظم هــــــذه 

ــــــــــــــــــــــــــــود .األنــــــــــــــــــــــــــــواع مــــــــــــــــــــــــــــن العق

  



  

  

  

  

٥٤٨

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  الهوامش

كل شيء غیـر خـارج عـن التعامـل . ١()٨١(یقابلها في القانون المصري المادة.١

  .بطبیعته أو بحكم القانون یصح أن یكون محًال للحقوق المالیة

إذا كـان محـل االلتـزام مخالفـا للنظـام ()١٣٥(یقابلها في القانون المدني المصـري.٢

  ).العام واآلداب العامة كان العقد باطال

المصــري واللبنــاني، دار عبــد المــنعم فــرج الصده،مصــادر االلتــزام فــي القــانون.د.٣

  .٢٨، ص١٩النهضة،بیروت، 

م، ٢،٢٠٠٧محمــد حســن قاســم، المــدخل لدراســة القــانون، منشــورات الحلبــي، ج.د.٤

  .٢٥٣ص

بعـــض البلـــدان توافـــق علـــى هـــذا العقـــد وأخـــرى ال، فقـــد تـــم تنظیمهـــا فـــي الوالیـــات .٥

مزیــد مــن التفصــیل ینظــر احمــد عبــد الــدایم، . المتحــدة وكــذلك األمــر فــي فرنســا

عضاء جسم اإلنسـان ضـمن التعامـل القـانوني، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة روبیـر أ

  .م ١٩٩٥شومان في ستراسبورغ، 

وقــد یختلــف األمــر فــي البلــد الواحــد بــین عــالم وأخــر مــثال فــي مصــر وافــق علیهــا .٦

  .علي جمعهرالدكتور عبد المعطي البیومي ورفضها الدكتو 

٣/ ن األحوال الشخصیة وفي المادةنظم المشرع العراقي الزواج الشرعي في قانو .٧

  .٤ـ 

عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري،محمد طـه البشـیر، الـوجیز فـي نظریـة . د.٨

  .٩٩٧م، ص١٩٨٠، المصادر،١االلتزام في القانون المدني العراقي، ج

  م، المكتبــــــــة القانونیــــــــة، ٢٠٠٧عصــــــــمت عبــــــــد المجیــــــــد، مصــــــــادر االلتــــــــزام،.د.٩

  .١٤٠-١٣٤ص 

مصــادر االلتــزام فــي القــانون المــدني األردنــي، دار الثقافــة، أنــور ســلطان،.د.١٠

  .١٢٠م، ص٢٠٠٥



  

  

  

  

٥٤٩
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٥٢٧ف٣٨٧بق ذكـــره، صاســـالمصـــدر العبـــد المجیـــد الحكـــیم وآخـــرون، .د.١١

  .١٣٤ذكره،صالسابق مصدر العصمت عبد المجید،.ینظر كذلك د.

الولــــد للفــــراش (قــــال رســــول اهللا : قالــــت) رضــــي اهللا عنهــــا(عــــن عائشــــة .١٢

ینظـر مختصـر صـحیح مسـلم ) واحتجبي منة یاسـودة بنـت زمعـةوللعاهر الحجر

٨٧٨/٣٦١٣الحـــــدیث رقـــــم / بـــــاب الولــــد للفـــــراش / كتـــــاب اللعـــــان٣/ ٧٢٦رقــــم

  .٢٢٥ص

احمـد عبـد الـرزاق السـنهوري، الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني، مصــادر . د.١٣

  .٥٤٩م، ص٢٠٠٠، منشورات الحلبي، ١االلتزام، المجلد األول،ج

دراســـة مقارنـــة فـــي ضـــوء أحكـــام القـــانون ، حقـــوق الطفـــلمحمـــد الطراونـــة،.د.١٤

مجلــــة الحقــــوق، جامعــــة ، الــــدولي و الشــــریعة اإلســــالمیة  والتشــــریعات األردنیــــة

عبـــــد .ینظـــــر كـــــذلك د. ٢٩٨م، ص٢٠٠٣، ٢٧الكویـــــت، العـــــدد الثـــــاني، الســـــنة 

  .٥٥٠الرزاق احمد السنهوري، المصدر السابق، ص

  .نت الزوجة هي المصابة بالعقممن هذه الطرق زواج الزوج السلیم أذا كا.١٥

ال بـد لكـل (من القـانون المـدني العراقـي حیـث نصـت علـى أنـة ١٢٦/المادة .١٦

ویصـح أن یكـون ، التزام نشأ عـن عقـد مـن محـل یضـاف إلیـه یكـون قـابال لحكمـة

أو  أي حق مـالي أخـر كمـا یصـح أن ، عینا كان أو دینا أو منفعة ، المحل ماال

  ).  لیكون عمال أو امتناعا عن عم

  .٥٢٨ذكره، صالسابق مصدر العبد المجید الحكیم وآخرون، .د.١٧

  .٣٤٠، مصدر سبق ذكره، صالصده عبد المنعم فرج .١٨

انـه ىمن القانون المدني العراقي حیث نصت علـ٦١/نصت على ذلك المادة .١٩

كــل شــي ال یخــرج عــن التعامــل بطبیعتــة أو بحكــم القــانون یصــح أن یكــون .١(

واألشیاء التي تخـرج عـن التعامـل بطبیعتهـا هـي التـي .٢. محال للحقوق المالیة

واألشــیاء التــي تخــرج عــن التعامــل بحكــم ، ال یســتطیع احــد أن یســتأثر بحیازتهــا

  ).القانون هي التي ال یجیز القانون أن تكون محال للحقوق المالیة



  

  

  

  

٥٥٠
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  .١٢٠ذكره، صالسابق مصدر الأنور سلطان، .٢٠

  .٣٤١كره، صذالسابق مصدر العبد المنعم فرج الصدة، . د.٢١

  .٨٢ذكرت، صالسابق مصدر المحمود عبد المجید المغربي، .٢٢

كذلك یستطیع زوج المـرأة التـي سـوف تحمـل البویضـة المخصـبة أو أي فـرد فـي .٢٣

العائلة أن یتمسك بالبطالن حفاظا على عـدم اخـتالط األنسـاب أو أوالد الـزوجین 

  .أصحاب البویضة المخصبة أیضاً 

، ١رح قــانون االحــوال الشخصــیة وتعدیالتــه، جاحمــد الكبیســي، الــوجیز فــي شــ.د.٢٤

  .١٩٦م، ص٢٠٠٦الزواج والطالق وأثارهما، 

عبد المعطي البیومي، عضو مجمع البحوث اإلسالمیة والعمید األسبق .ومنهم د.٢٥

  ).االنترنیت(الدولیة للمعلومات الشبكة منشور على . لكلیة أصول الدین باألزهر

صریة في االنترنیت إعالن برغبتها عرض السیدة في االنترنیت عرضت سیدة م.٢٦

  .دوالر شهریا ونفقة شهریة٢٥٠٠تأجیر رحمها لمن ترغب في اإلنجاب مقابل 

  ).١٤(سورة لقمان، اآلیة .٢٧

  ).٢٣٣(سورة البقرة، اآلیة، .٢٨

ذكــره، منشــور علــى الشــبكة الدولیــة الســابق مصــدر العبــد المعطــي البیــومي، .د.٢٩

  .٢ص، )االنترنیت(للمعلومات 

  ).١٥(ف، اآلیة سورة األقحا.٣٠

  .٢ص، ذكرهالسابق مصدر ال، عبد المعطي البیومي. د .٣١

، عزمي،الصـحة اإلنجابیـة، المركـز القـومي للبحـوث بالقاهرة،االنترنیـت ةأسام.د.٣٢

  .١٣ص

حســن سالم،اإلخصــاب خــارج الجســم، بحــث مقــدم للنــدوة الجمعیــة المصــریة، .د.٣٣

  .١٥م، ص١٩٨٥

ت،المجلـة الجنائیــة القومیة،العــدد حسـن عبیــد،فكرة المصـلحة فــي قــانون العقوبا.د.٣٤

  .٢٣٧م، ص١٩٧٧، ١٧الثاني، المجلد 



  

  

  

  

٥٥١
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لمزیـد مـن . أي حل استمتاع الرجل مـن المـرأة، فالزواج عقد یتضمن أباحة وطء.٣٥

عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیـت المسـلم فـي .التفصیل ینظر د

  .٦الشریعة اإلسالمیة، ج

ـــــــة لمجلـــــــس المجمـــــــع الفقهـــــــي اإلســـــــالمي، القـــــــرار الثـــــــاني مـــــــن الـــــــدورة الث.٣٦ امن

  .١٥٠هـ،ص١٤٠٥

  .٤٣٧بین الطب والقرآن، صنمحمد علي البار،خلق االنسا.د.٣٧

وینظـر كـذلك . هو الذي ال أمل له باإلنجـاب مطلقـا إال باالسـتعانة بطـرف ثالـث.٣٨

محمــد علــي البــار، طفــل األنبــوب والتلقــیح الصــناعي، الــدار الســعودیة للطباعــة 

  .٤١م، ص١٩٩٠والنشر،

وكــذلك فــأن ). ٥٠(، ســورة الشــورى،اآلیة }َوَیْجَعــُل َمــْن َیَشــاُء َعِقیمــاً {: قــال تعــالى.٣٩

الضـرورات ال یمكـن تصـوره فـي حالـة االسـتعانة لقاعدة ربط عالج العقم المطلق 

  .بطرف ثالث الن فیه مخالفة إلرادة اهللا عز وجل

  ).٣٠-٢٩(، اآلیة جسورة المعار .٤٠

  .٣٨٦ذكره،صالسابقمصدر الحسني هیكل،.د.٤١

مــن قــانون االحــوال الشخصــیة العراقــي رقــم ٥١/طبقــا لمــا جــاء فــي نــص المــادة .٤٢

یثبـت ولـد كـل زوجـة إلـى زوجهـا (م المعدل حیث نصت علـى ١٩٥٨لسنة ١٨٨

أن . ٢. أن یمضي على عقد الـزواج أقـل مـن مـدة الحمـل. ١: بالشرطین التالیین

لكعبــي، البصــمة اة علــي ینظــر كــذلك خلیفــ) یكــون التالقــي بــین الــزوجین ممكنــا

فـؤاد عبـد اللطیـف . ینظـر كـذلك د. ١٨٨الوراثیة وأثرها على اإلحكـام الفقهیـة،ص

ـــــــــة يالســـــــــرطاو  ،جریمة القتـــــــــل بســـــــــبب الشـــــــــرف بـــــــــین الشـــــــــریعة و القانون،مجل

  .١٦١م، ص٢٠٠٣، ٢٧الحقوق،جامعة الكویت، العدد الثاني،السنة 

  ) .٣٨(سورة الرعد، اآلیة .٤٣

بـــاب مـــن ، كتـــاب األدب) ٨٠(ري الحـــدیث رقـــم ینظـــر مختصـــر صـــحیح البخـــا.٤٤

) ٤٥٣صحیفة -م ٢٠٠٨الطبعة الثانیة ، م١٩٥٤، أحق الناس بحسن الصحبة



  

  

  

  

٥٥٢

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

بـــاب فـــي بـــر -كتـــاب البـــر والصـــلة٥٥(ومختصـــر صـــحیح مســـلم الحـــدیث رقـــم 

الطبعة األولى -٦٥٠٠/ ١٧٦٦الحدیث -الوالدین وأیهما أحق بحسن الصحبة

  ).٤٥٣ص-

منشور علـى الشـبكة الدولیـة للمعلومـات ٢٤٣ص، في الطبالقانون ، ابن رشد.٤٥

www.scribd.com.

المنعقــــدة بمقــــر رابطــــة العــــالم ٨مــــا أكــــده مجمــــع الفقــــه اإلســــالمي فــــي دورتــــه .٤٦

فبعــد أن أجــاز ذلــك فــي الزوجــة الثانیــة رجــع عــن (م ١٩٨٥هـــ ١٤٠٥اإلســالمي  

  لى قد تحمل رأیه قائال إن الزوجة األخرى التي زرعت فیها بیضة الزوجة األو 

رمضـــان علـــي الشـــربتلي، أحكـــام األســـرة فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة، منشـــورات . د.٤٧

  .م٢٠٠٢الحلبي،
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  المصادر 

  . القران الكریم/ أوالً 

  :المصادر القانونیة/ ثانیاً 

، ١احمــد الكبیســـي، الـــوجیز فـــي شـــرح قـــانون األحـــوال الشخصـــیة وتعدیالتـــه، ج.د.١

  .م٢٠٠٦نیة، الزواج والطالق وأثارهما، الطبعة الثا

احمـد عبــد الـرزاق الســنهوري، الوســیط فـي شــرح القـانون المــدني، المجلــد األول، .د.٢

.م٢٠٠٠٠، مصادر االلتزام، منشورات الحلبي،١ج

أنــــور ســـــلطان، مصــــادر االلتـــــزام فــــي القـــــانون المــــدني األردنـــــي، دار الثقافـــــة، .د.٣

.م٢٠٠٥

، كتــــب القانونیــــةدار ال، حســــیني هیكــــل، النظــــام القــــانوني لإلنجــــاب الصــــناعي.د.٤

.م٢٠٠٧

.م٢٠٠٦، ، البصمة الوراثیة وأثرها على األحكام الفقهیةالكعبيخلیفة علي .٥

، أحكـــام اآلســـرة فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة، منشـــورات يرمضـــان علـــي الشـــربتاج.د.٦

.٢٠٠٢الحلبي،

محمـد طـه البشـیر، الـوجیز فـي نظریـة ، عبد البـاقي البكـري، عبد المجید الحكیم.د.٧

.م١٩٨٠، مصادر االلتزام،١قانون المدني العراقي، جااللتزام في ال

عبــــد الكــــریم زیــــدان، المفصــــل فــــي أحكــــام المــــرأة و البیــــت المســــلم فــــي الشــــریعة .٨

.٦اإلسالمیة، ج

لصـــده، مصـــادر االلتـــزام فـــي القـــانون المصـــري واللبنـــاني، دار اعبـــد المـــنعم فـــرج .٩

.م١٩٧٩النهضة، بیروت،

.م٢٠٠٧، المكتبة القانونیة، عصمت عبد المجید بكر، مصادر االلتزام.١٠

.٢٠٠٧، منشورات الحلبي،٢محمد حسن قاسم،المدخل لدراسة القانون،ج.د.١١

م٢٠٠٥، محمد عبد المجید المغربي، أحكام العقد في الشریعة.د.١٢
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محمـــــــــد علـــــــــي البـــــــــار، طفـــــــــل األنبـــــــــوب و الطفـــــــــل الصـــــــــناعي، الـــــــــدار .د.١٣

.م١٩٩٠السعودیة،

  :البحوث و المقاالت و المجالت/ ثالثاً 

حسن سالم، اإلخصاب خارج الجسم، بحث مقدم لندوة الجمعیة المصریة، .د.١٤

  .م١٩٨٥

حســـن عبیـــد، فكـــرة المصـــلحة فـــي قـــانون العقوبـــات، منشـــور فـــي المجلــــة .د.١٥

.م١٩٧٧، ١٧الجنائیة القومیة، العدد الثاني، المجلد 

، جریمـــة القتــل بســبب الشـــرف بــین الشـــریعة يالســرطاو ففــؤاد عبــد اللطیـــ.د.١٦

،لســـــنة ٢٧الحقـــــوق، جامعـــــة الكویـــــت، العـــــدد الثـــــاني، الســـــنة والقـــــانون، مجلـــــة

.م٢٠٠٣

دراســـة مقارنـــة فـــي ضـــوء أحكـــام القـــانون (محمـــد الطراونـــه، حقـــوق الطفـــل .د.١٧

الــــدولي و الشــــریعة اإلســــالمیة و التشــــریعات األردنیــــة، مجلــــة الحقــــوق، جامعــــة 

.م٢٠٠٣، لسنة ٢٧الكویت، العدد الثاني، السنة 

علـي جمعـة مفتـي مصـر، حـوار حـول جـواز و .دعبد المعطـي البیـومي و .د.١٨

، منشـــور علـــى الشـــبكة الدولیـــة )األم البدیلـــة(عـــدم جـــواز اســـتخدام الـــرحم الظئـــر 

).االنترنیت(للمعلومات 
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  : الرسائل و األطاریح و القرارات/ رابعاً 

احمــد عبــد الــدایم، أعضــاء جســم اإلنســان ضــمن التعامــل القــانوني، أطروحــة .١٩

  .م١٩٩٥شومان في ستراسبورغ، دكتوراه، جامعة روبیر 

٢٨قـرارات مجمـع الفقـه اإلسـالمي، الـدورة الثامنـة، مكـة المكرمـة، للفتـرة مــن .٢٠

  . هـ١٤٠٥جمادي األولى ٧ربیع األول ـ 

  :االنترنیت/ خامساً 

منشــــــــــور علـــــــــى الشـــــــــبكة الدولیــــــــــة ، القــــــــــانون فـــــــــي الطـــــــــب، ابـــــــــن رشـــــــــد  .٢١

www.scribd.com،للمعلومات

منشور على الشـبكة ، المركز القومي للبحوث،یةالصحة اإلنجاب، أسامة عزمي.٢٢

www.halthbaby.الدولیة للمعلومات 

  :القوانین/ سادسًا       

  .م المعدل١٩٥١لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم .٢٣

.م المعدل١٩٤٨لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم .٢٤

  .م المعدل١٩٥٩لسنة ١٨٨ة العراقي رقم قانون األحوال الشخصی.٢٥

  

  


