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 ــــةالمقـــــــدمـــ

إف هشكمة العقـ شغمت ا٘ىساف هىذ القدـ، وهىذ زهف حػاوؿ اٚىسػاف هعال ػة ٌػذي 
إلػػِ  الحالػػة، و ػػد سػػاٌـ اللقػػدـ العمهػػْ واللكىمػػو ْ الٍالػػؿ يػػْ ه ػػاؿ الطػػب يػػْ اللو ػػؿ

الهعال ػػػة الط ٓػػػة والوسػػػالؿ إلػػػِ  ولػػػـ ٓػػػلدو الم ػػػو  ،وسػػػالؿ لقىٓػػػة حدٓاػػػة لهعال ػػػة العقػػػـ
الحدٓاػػة ةٓػػة اشػػكاٚت  اىوىٓػػة ةو شػػرقٓة ةو ةعٛ ٓػػة إٚ  عػػد ظٍػػور قهمٓػػات اٚع ػػاب 
اٚ ػػطىاقْ اللػػْ ٓهكػػف هعٍػػا اهكاىٓػػة لو ٓػػً اٚى ػػاب واللٛقػػب يٓػػً   دعػػاؿ قى ػػر 

القػرف العشػٓرف   دٓدة يْ ىٍآػة القػرف اللاسػش قشػر و ػدآات حٓث ظٍرت لقىٓة، ة ى ْ
ْ لقىٓة   الرحـ. اسلل ارٌو

 ػػدةت ٌػػذي اللقىٓػػة يػػْ قػػالـ الحٓػػواف قىػػدها لػػـ اسػػلعٛص ه هوقػػة هػػف  ٓ ػػات 
اػـ  اعل ػار قر  وٓة ذات  فات وع الص ههلازة وو ػعت ٌػذي ال ٓ ػات يػْ ةىا ٓػب 

 لحهػػػػا   ا ل ػػػػادٓةةرحػػػػاـ  قػػػػرات قادٓػػػػة لٓسػػػػت ههلػػػػازة ال ػػػػفات ةو  ٓػػػػر إلػػػػِ  لػػػػـ ىقمػػػػً
ٖـُ ال دٓمػػػة   ،...حمٓ ػػػا  و  الػػػرحـي يػػػْ قػػػالـ ال شػػػر يقػػػد  ػػػدةت  اسػػػلل ارةهػػػا ظٍػػػور لقىٓػػػة ا

كػػػا  و ػػػفٍا وسػػػٓمة لهعال ػػػة العقػػػـ لػػػد   ٓػػػر القػػػادٓرف قمػػػِ  واىلشػػػرت يػػػْ ةورو ػػػا وةهٓر
ٓػات  اٚى اب  الطرؽ الط ٓعٓة ،حٓػث ا ٓرػت اوؿ قهمٓػة اع ػاب عػارج الػرحـ يػْ الٚو

يػػْ  هٓػػش دوؿ العػػالـ ،وىلٓ ػػة لعػػدـ اٚللػػزاـ ، اػػـ لوالػػت العهمٓػػات ٜ٘ٗٔالهلحػػدة سػػىة 
 ال وا ط الدٓىٓػة واٚعٛ ٓػة حٓػث ةف ر  ػة الح ػوؿ قمػِ الولػد لػـ ٓهىػش اٚطػراؼ هػف 

 د. سىآرا هحهد ىٍاد ه طفِ
  اهعة  ٛح الدٓف /ةر ٓؿ

 كمٓة القاىوف والعمـو السٓاسٓة/ سـ القاىوف
sanaryamada@yahoo.com 

 

mailto:sanaryamada@yahoo.com
mailto:sanaryamada@yahoo.com


 7                                                                                                          ( مقارنة دراسة) المولود جنسية على الرحم تأجير أثر 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

لحقٓػػػؽ ر  ػػػلٍـ ولػػػو  لػػػدعؿ طػػػرؼ االػػػث يػػػْ العٛ ػػػة  ٓىٍهػػػا، ي  ػػػ حت ٌىػػػاؾ شػػػركات 
 ووكاٚت هلع  ة لل  ٓر اٖرحاـ. 

ٓػد هػف دوؿ العػالـ ويػْ هقػدهلٍا ةلهاىٓػا و د ةىش ت هراكز لل  ٓر اٖرحػاـ يػْ العد
ٓػات الهلحػدة اٚهٓركٓػة ،و ػد لػـ ٓػات يػْ الٚو يػْ لػوس ةى مػوس   هعٓػة ل سػٓس وقدة ٚو

اطمؽ قمٍٓا اسـ   هعٓة اٖهٍػات ال ػدٓٛتي حٓػث ٓلوايػد قمٍٓػا قػدد ك ٓػر هػف اٖزواج 
رات لمىسا  الرا  ات يْ حهؿ  ةرحاهٍف. ة ىة لٍـ يْ القادٓرف قمِ ديش آٚؼ الدٚو

ػػػؽإ الهلع  ػػػة ولكػػػوف قمػػػِ  الوكػػػاٚت ف ققػػػد لػػػ  ٓر الػػػرحـ  ػػػد ٓػػػلـ قػػػف طٓر
 هرحملٓف:

 الهركز الهلع ص.و  اٖولِ :  ٓف الزو ٓف
 الااىٓة:  ٓف الهلسسة والهرةة الهل رة لرحهٍا.

الػزو ٓف و ػٓف الهػرةة  ػاح ة  ةها عارج إطار الهراكز الهلع  ة يالعقد ٓلـ  ػٓف
 الرحـ.

، هو الطريٓو يْ رحهٍازرع ال َٓ ة الهمقحة ؿ ٓة ٌْ اللْ لق الهرأة اٖ ى و
َيْ حاٚت  ،ال ىٓو  دٚ قو اٖن اٖ مٓة َٓطمق قمٍٓا اٖن ال دٓمة حهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ َلقَن 

ؿ هها ٓعىْ عرَج قهمٓة الحه، اٖ ى ٓةلمهػػػػػػػرةة أعرُ  د ٓحدث أو ٓكَو ٌىاك زَج 
راف أ ى ٓة ػػأطؿ دعَػػك  ػَذل، َا٘ى اب قو أطرايٍا الحقٓقٓة ٌَها :الزَج َالزَ ة

 ؿالػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحكن قمِ ٌذي الهسؿ ٌََ ها ٓ ع، قو العٛ ة الزَ ٓة يْ قهمٓة اللع ٓب
   َرٌا الهلعددة هعلمف هو حالة إلِ أعرُ.

سػػػىحاوؿ يػػػْ ٌػػػػذا ال حػػػث ةف ىمقػػػػْ ال ػػػو  قمػػػػِ  اىػػػب هػػػػف  واىػػػب اشػػػػكالٓات 
ػػؽ اللكىمو ٓػػا الهلقدهػػة يػػْ ه ػػاؿ اٚى ػػاب الهلهامػػة يػػْ  ٓػػاف ال ىسػػٓة لمهو  لػػود قػػف طٓر

اٖب و  اٚـ  ػػػاح ة الػػػرحـو  لػػ  ٓر الػػػرحـ، وآاػػػر  ىسػػػٓة كػػػؿ هػػف اٚـ  ػػػاح ة ال ٓو ػػػة
 ال ٓولو ْ قمِ  ىسٓة الهولود.
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 :مشكمة البحث
لكهػػف هشػػكمة ال حػػث يػػْ آ ػػاد آلٓػػة  اىوىٓػػة لهػػىد ال ىسػػٓة لمهولػػودٓف  الوسػػػالؿ 

، ب الهلهامػػة  لػػ  ٓر الػػرحـاللكىمو ٓػػة الىا هػػة قػػف اسػػلعداـ اللقىٓػػات ال دٓػػدة يػػْ اٚى ػػا
ىػػاؾ العدٓػػد هػػف الػػدوؿ اللػػْ  اهػػت ، ٌػػذي اللقىٓػػة هىلشػػرة  شػػكؿ ك ٓػػر يػػْ اله لهعػػات ٌو

ىػاؾ ،  لىظٓـ هس لة اٚى اب قف طٓرؽ ل  ٓر الرحـ لكىٍا لـ للطرؽ لهسػ لة ال ىسػٓة ٌو
 اف ،دوؿ لـ لىظـ هس لة ل  ٓر الرحـ قمِ الر ـ هف اىلشار ٌذي الظاٌرة يْ ه لهعالٍا

الهساس  حؽ الطفؿ يػْ ةف إلِ  و ود ىقص يْ اللشٓرش  ش ف هس لة ال ىسٓة  د ٓلدو
هػػش الوسػالؿ الحدٓاػػة يػػْ  لػػلٛ ـاف القواقػػد العاهػػة يػْ ال ىسػػٓة  ػد ٚ ، ٓكػوف لػػً  ىسػٓة

اعلٛط اٚىساب و اللالْ للار قمِ هس لة إلِ  ٖف اللقىٓات الحدٓاة  د للدو؛ اٚى اب
دة سػػػىحاوؿ يػػػْ ٌػػػذ، ال ىسػػػٓة ا ال حػػػث آ ػػػاد آلٓػػػة  اىوىٓػػػة لهػػػىد ال ىسػػػٓة لحػػػاٚت الػػػٚو

 اٖـ ال دٓمةي.  طٓرؽ ل  ٓر الرحـ 
 :منهجية البحث

هف ة ػؿ اٚحاطػة   هٓػش  واىػب ، اقلهدىا قمِ الهىٍج اللحمٓمْ والهىٍج الهقارف
الهو ػػوع وذلػػؾ هػػف عػػٛؿ اسػػلقرا  الى ػػوص القاىوىٓػػة لقػػواىٓف الػػدوؿ الهىظهػػة لهسػػ لة 

الػػػػرحـ والقػػػػرارات الق ػػػػالٓة ال ػػػػادرة يػػػػْ ٌػػػػذا الشػػػػ ف ل ٓػػػػاف هوا ػػػػؼ اللشػػػػٓرعات لػػػػ  ٓر 
هػش  ٓػاف هو ػؼ الشػٓرعة اٚسػٛهٓة ، والق ا  يْ لمػؾ الػدوؿ هػف هسػ لة  ىسػٓة الهولػود
 الغرا  هف الطفؿ الهولود قف طٓرؽ ل  ٓر الرحـ.

 :هيكمية البحث
لقسػػػٓـ ، ـ ال دٓمػػةا ل ػػت ط ٓعػػة دراسػػلىا لهو ػػوع هػػىد ال ىسػػٓة لمهولػػود هػػف اٖ

اٚوؿ ى حػث يػْ هفٍػوـ ققػد لػ  ٓر الػرحـ وهو ػؼ الشػرع والقػاىوف ، ه حاػٓفإلػِ  ال حث
 اػـ ى حػث يػْ هىً، وىلحدث يًٓ قف الط ٓعة القاىوىٓة لعقد ل  ٓر الرحـ يْ الفرع اٚوؿ

 ققد ل  ٓر الرحـ يْ ىظر الشرع والقاىوف يْ الفرع الااىْ .
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ة هآٌػة ال ىسػٓة اٚ ػمٓة واسػس ير ػٍا لمهولػود ويْ اله حػث الاػاىْ  هىػا  دراسػ
، الػػدـ لفػػرض ال ىسػػٓة اٚ ػػمٓة يػػْ الفػػرع اٚوؿةسػػاس  هػػف اٖـ ال دٓمػػة هػػف عػػٛؿ  ٓػػاف

 لفرض ال ىسٓة اٚ مٓة يْ الفرع الااىْ.  ا٘ مٓـساس ةو 
علهىا هو وع  حاىا   ٌـ اٚسلىلا ات واللو ٓات اللْ لو مىا الٍٓا هف  وةعٓرا   

 ا ٌذا.عٛؿ  حاى

 املبحث االول
 هفهىم عقد تأجري الرحن وهىقف الشرع والقانىن هنه

لطورت لكىمو ٓا اٚى اب الهساقد عٛؿ يلرة   ٓرة و دهت العدٓد هف العهمٓػات 
وا هش الفقٍا  قمػِ اف ، الهلعمقة   هش الحٓواىات الهىوٓة وال وٓ ات الىا  ة وحفظٍا

 هٓػػش طػػرؽ و ، اللمقػػٓد ال ػػىاقْ العػػار ْو  ،ٌىػػاؾ ةسػػمو ٓف لملمقػػٓد ال ػػىاقْ الػػداعمْ
اٚولِ ةف لكوف كؿ قىا ػر اللىاسػؿ ، اللمقٓد ال ىاقٓة ٚ لعرج قف احد  الفر ٓلٓف

ةو ةف لكػوف احػػداٌا ة ى ٓػػْ قػػف ، الحػػٓهف وال ٓو ػػة والػرحـي قالػػدة لمػػزو ٓف اٚساسػٓة 
 الزو ٓف .

ٓف هو ػػؼ الشػػرع سػػىعرض يٓهػػا ٓمػػْ الط ٓعػػة القاىوىٓػػة للقىٓػػة لػػ  ٓر الػػرحـ اػػـ ى ػػ
 والقاىوف هف لقىٓة ل  ٓر الرحـ.

 املطلة االول
 الطبيعة القانىنية لعقد تأجري الرحن

لقدـ يًٓ الهرةة القػادرة قمػِ الحهػؿ واٚى ػاب  اف ققد ل  ٓر الرحـ ق ارة قف ققد
كهػػاؿ  رحهٍػػا لٓحػػوو المقٓحػػة اللػػْ لػػ لْ هػػف لمقػػٓد  وٓ ػػة وحػػٓهف زو ػػٓف ةو اىػػالٓٓف وا 

د و ػػػد ٓكػػػوف  ػػػ  ر ةو  ػػػدوف ة ػػػر ولسػػػهِ اٖـ ال دٓمػػػة ، ة لمطفػػػؿ الهطمػػػوبالحهػػػؿ والػػػٚو
  وةحٓاىا لقدـ الهرةة رحهٍا و ٓ لٍا .
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قػػد يػػْ المغػػة ٓعىػػْ اٖحكػػاـ  ػػاىوىْ، يالعو  ف ققػػد إ ػػارة اٖرحػػاـ ه ػػطمد يقٍػػْإ
ٌو لوايؽ إرادلٓف او ةكاػر قمػِ إحػداث ةاػر  ػاىوىْ هعػٓف  ويْ القاىوف يالعقد ،ئ والر ط
ذا ا  . يٕ ةو ىقمً ةو لعدٓمً ةو إىٍا ي اللزاـٖار ٌو إىشا  ٌو

 :حٓث لىص الهادة قمِ يٖٚ و د قرؼ القاىوف الهدىْ العرا ْ الهعدؿ العقد يْ الهادة
ا٘ٓ ػػاب ال ػػادر هػػف ةحػػد العا ػػدٓف  ق ػػوؿ أعػػر قمػػِ و ػػً  ارل ػػاط العقػػد ٌػػو 

 ٓا ت ةاري يْ الهعقود قمًٓي.
ف ٌهػػػػا: لوايػػػػؽ اٚرادلػػػػٓف ،و  ػػػػد إحػػػػداث ةاػػػػر قمػػػػِ ةهػػػػٓرف ةساسػػػػٓٓ ٓقػػػػوـ يالعقػػػػد

  اىوىْ.
لٗ ر واٖ رة اللْ للعذ قف قهؿ شػعص ةو  اسـلغة يٍو  ةها ه طمد ا٘ ارة

 . يٖ ةو همكٓة هىفعة
و ػػػػد قػػػػرؼ الفقػػػػً ا٘سػػػػٛهْ ا٘ ػػػػارة   ىػػػػً :  لهمٓػػػػؾ الهػػػػل ر لمهسػػػػل  ر هىفعػػػػة 

 . يٗ  د ة رايهق ودة هف العٓف الهل رة يْ الشرع وىظر العقٛ   عوض ٓ م
ىقسـ ققد اٚٓ ار يْ الشٓرعة اٚسٛهٓة  :إلِ  ٓو

 ...اٖرا ْ،  اسلل ارإٓ ار ٓرد قمِ هىفعة اٖشٓا  ك -ٔ
 ... شعص لم ىا ، لمهداوات، اسلل ارإٓ ار ٓرد قمِ هىفعة العهؿ ك -ٕ

                                                           

د.  هػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػدٓف  ػػػػػػػػػػػػػػف هىظػػػػػػػػػػػػػػور، لسػػػػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػػػػرب، دار  ٓػػػػػػػػػػػػػػروت لمط اقػػػػػػػػػػػػػػة والىشػػػػػػػػػػػػػػر،  .ٔ
  .ٌٖٓ رو،صٖ٘ٚٔ ٓروت،

ػػة اٚللػػزاـ يػػْ ة. ق ػػد ال ػػا ْ ال كػػرو،ة. د.ق ػػد اله ٓػػد الحكػػٓـ، .ٕ هحهػػد طػػً ال شػػٓر، الػػو ٓز يػػْ ىظٓر
، ٜٕٓٓالقاىوف الهدىْ العرا ْ، ال ز  اٚوؿ، ه ػادر اٚللػزاـ، العالػؾ ل ػىاقة الكلػاب، القػاٌرة، 

  .ٜٔص
  . ٘،صٕٛٓٓسكىدٓرة، اٚ د. سهٓر لىا و، ققد اٚٓ ار، ط عة  دٓدة ،هىش ة الهعارؼ، .ٖ
 اله در السا ؽ ىفسً. .ٗ
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هػػف القػػاىوف الهػػػدىْ العرا ػػْ ققػػد ا٘ٓ ػػػار قمػػِ الشػػػكؿ يٕٕٚ و ػػد قريػػت الهػػػادة
لهمٓؾ هىفعة هعموهة  عوض هعمػـو لهػدة هعموهػة و ػً ٓملػـز الهػل ر اف  ا٘ٓ ار  اللالْ:

  اله  وري. ىلفاعهف اٚ ٓهكف الهسل  ر
 العٓف الهػل رة ٌػْ  ػفة ةساسػٓة  ىلفاعإف إلزاـ الهل ر  لهكٓف الهسل  ر هف اٚ

الطريػػاف قمػػِ هقػػدار اٚ ػػرة و ػػب قمػػِ الهسػػل  ر الويػػا   الفػػؽيػػ ذا  ،يػػْ ققػػد ا٘ٓ ػػار
ذا لـ ٓلفؽ الهلعا داف قمِ هقدار اٖ رة لولِ القا ْ لحدٓػدٌا و   اٖ رة وكهػا ٌػو ، ئ ا 

ػػؼ يػػ ف القػػاىوف ٚ ٓسػػهْ العقػػد ققػػد إٓ ػػار إٚ ةذا كػػاف هحػػؿ ا٘ٓ ػػار  وا ػػد يػػْ اللعٓر
شٓا   اٖقٓافي ةها ها ٓعرؼ    ارة اٖشعاص والعدهات ي ىً ٚ ٓسهِ يْ  ِٖ شٓلا  هف ا

ىها ٓسهْ   ققد قهؿ ةو هقاولة.القاىوف إٓ ارا  وا 
ف ال ىػػػػٓف ووقػػػػا ي يػػػػْ الػػػػ طف  ويػػػػْ  ،ةهػػػػا الػػػػرحـ يػػػػْ المغػػػػة يٍػػػػو هو ػػػػش لكػػػػٓو

ػؼ ال طىػْ لمهػرةة  اٚ طٛح ٓعرؼ الرحـ   ىً حٓو مة  غٓرة الح ػـ يػْ اسػفؿ الل ٓو
 .يٕ حلِ ٓكلهؿ ىهوي ٓلسش وٓك ر ل عا  لىهو ال ىٓف  داعمً

 رحاـ قمِ الشكؿ اللالْ:و حاوؿ  عض الفقٍا  إٓراد لعٓرؼ لعقد إ ارة اٖ
 شغؿ رحهٍا     ر ةو  ػدوف  اهرةةققد للعٍد  هقل اي  ةها ققد ل  ٓر الرحـ يٍو

ىاشئ قف ىطفة اهشاج هع  ة  ىاقٓا  لزو ٓف اسػلحاؿ قمٍٓهػا ا٘ى ػاب  ة ري  حهؿ
 .يٖ لفساد رحـ الزو ة

                                                           

  . ٙ٘ص اله در السا ؽ ، .ٔ
،دار الكلػػػػػػػػب العمهٓػػػػػػػػة، ٗاحٓػػػػػػػػا  قمػػػػػػػػـو الػػػػػػػػدٓف،ط، ا ػػػػػػػػْ حاهػػػػػػػػد هحهػػػػػػػػد  ػػػػػػػػف هحهػػػػػػػػد، الغزالػػػػػػػػْ .ٕ

 . ٔٚـ،صٕ٘ٓٓ-ٌ ٓرةٕٙٗٔ ٓروت،ل ىاف،
ـْ ِيْ ُ ُطوِف ةُ  لرحٓـ ]ي:  سـ اهلل الرحهف اٙ اؿ لعالِ يْ سورة الزهر أٓة   ـْ َعْمقا  ِهف َ ْعِد َْٓعُمُقُك ٍَاِلُك هَّ

ٍث[  دؽ اهلل العظٓـ. َٛ   َعْمٍؽ ِيْ ُظُمَهاٍت َا
 اٚسػػكىدٓرة، دار الفكػػر ال ػػاهعْ،، د.حسػػىْ ق ػػد الػػدآـ، ققػػد ا ػػارة اٚرحػػاـ  ػػٓف الحظػػر واٚ احػػة .ٖ

  .ٙ٘ص ،ٕٙٓٓ
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واردة يْ و ها اف إ ارة الرحـ ٌو ققد ي ف هاؿ ٌذا العقد ٓع ش لمقواقد العاهة ال
كها اف  ،هف حٓث لطا ؽ اٚٓ اب والق وؿ وشروط  حة الر ا والهحؿ والس ب العقود

ققػػد ا ػػارة الػػرحـ ققػػد همػػـز لم ػػاى ٓف حٓػػث لرلػػب اللزاهػػات هل ادلػػة  ػػٓف الطػػريٓف، و ػػد 
ققػد هعاو ػة قىػدها ٓكػوف لػ  ٓر الػرحـ  هقا ػؿ و ػد ٓكػوف ققػد  ٓكوف ققد ل  ٓر الرحـ
 الرحـ  دوف هقا ؿ. ل رع قىدها ٓكوف ل  ٓر

الػػرحـ  ٌػػذا و ػػد ةطمقػػت قػػدة لسػػهٓات قمػػِ ٌػػذا الىػػوع هػػف وسػػالؿ ا٘ى ػػاب هىٍػػا:
اٖـ ال دٓمػػة ،لكػػف لػػ  ٓر الػػرحـ  حسػػب الحالػػة الهسػػلق مٓة، ال ٓػػش الػػ طف الهػػل ر، الظلػػر،
 .ئ ذو ذاع واىلشر يْ ةورو ا وةهٓركاٌو ال

ولعىػػْ اٚىا ػػة  سػػلعهؿ هػػش كمهػػة الحهػػؿ ةو اٚهوهػػةلي SURROGARE وكمهػػة
سلعهؿ  عض  .يٕ اٚحٓاف يٓقاؿ اٚهوهة  الىٓا ة ٓو

آػػر ققػػد  ت قدٓػػدة حػػوؿ ط ٓعلػػً القاىوىٓػػة، حٓػػث ٓقلػػرب  اسػػلل ارٓو الػػرحـ لسػػاٚل
يػػْ لكٓٓفػػً هػػف ققػػود كآػػرة هىٍػػا ققػػد ا٘ٓ ػػار وققػػد ال ٓػػش وققػػد الودٓعػػة وققػػد الهقاولػػة 

ظػػاـ  ػػاىوىْ ٓعطػػْ هشػػروقٓلً وذلػػؾ لملشػػا ً الحا ػػؿ  ٓػػىٍـ، وهػػف اػػـ ٓ ػػعب ل ػػور ى
حٓػػث لشػػلرط القػػواىٓف الهدىٓػػة ل ػػحة العقػػد ةف ٓكػػوف الهحػػؿ والسػػ ب  ،لهاػػؿ ٌػػذا العقػػد

هشػػػػروقٓف ةو ةف ٓكػػػػوف هحػػػػؿ العقػػػػد ههػػػػا ٓ ػػػػوز اللعا ػػػػد يٓػػػػً شػػػػرقا ، وةف ٓكػػػػوف لغآػػػػة 
ػػا القػػاىوف ذا ىظرىػػا ،هشػػروقة ٓ ٌٓز ى ػػد ةىػػً ققػػد  اطػػؿ  طٛىػػا  ققػػد لػػ  ٓر الػػرحـإلػػِ  وا 

 لٗس اب اللالٓة:هطمقا 
ػو  : قدـ هشروقٓة الهحؿ حٓث ةف ٌذا العقد ٓرد قمِ هحؿ ٌػو رحػـ اهػرةة ٌو ةٚو

و هها ٚ ٓ وز اللعاهؿ يًٓ ة ٛ.  ز  هف  سدٌا  ل عً لحت ل رؼ الغٓر ٌو

                                                           

  .ٖٕٔٓ/ٔ/ٖٓسح ت  ل ٓرخ  www.alawsat.com اىظر الهو ش اٚلكلروىْ .ٔ
الهشػػػاكؿ القاىوىٓػػػة الىا هػػػة قػػػف لكىمو ٓػػػا ، سػػػعٓد شػػػٓعو السػػػىدوو  د. سػػػعدو اسػػػهاقٓؿ ال رزى ػػػْ .ٕ

قهمٓػػات الٍىدسػػة  -ل هٓػػد اٚحٓػػا  اللىاسػػمٓة وحفظٍػػا I.V.F اٚى ػػاب ال دٓػػدة، ، اطفػػاؿ اٚىا ٓػػب
ا ػػػػػْ والهقػػػػػارف واٚعػػػػػٛؽ الوراآػػػػػة واٚسلىسػػػػػاخ ال شػػػػػروي، دراسػػػػػة هقارىػػػػػة يػػػػػْ  ػػػػػو  القػػػػػاىوف العر 

  ٙٔٔ،صٕٕٓٓار ٓؿ، ، ،هط عة  اهعة  ٛح الدٓف ٔوالشٓرعة،ط

http://www.alawsat.com/


 8                                                                                                          ( مقارنة دراسة) المولود جنسية على الرحم تأجير أثر 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

ااىٓا: قدـ هشروقٓة الس ب حٓث ةف ةحد اطراؼ العقد ٓملـز  ديش ه مغ هػالْ يػْ 
 ٓىها ٓملـز الطرؼ اٖعر ، لً إلًٓ قمِ  ٓر الحقٓقةهقا ؿ ةف ٓح ؿ قمِ الهولود وىس 

 ح ػػػف ال ٓو ػػػة الهمقحػػػة يػػػْ الػػػرحـ لهػػػدة الحهػػػؿ كاهمػػػة هقا ػػػؿ الح ػػػوؿ قمػػػِ اله مػػػغ 
ذي  آة ٚ ٓعلد  ٍا يْ القاىوف   .ئ لهعالفلٍا هقل ٓات الىظاـ العاـ الهالْ ٌو

د هسهاة وهف الهٛحظ اف ققد إ ارة الرحـ ٓلشا ً يْ  عض ع ال ً  عدة ققو 
 الط ٓعة القاىوىٓة لعقد إ ارة الرحـ. هلعارؼ قمٍٓا هها ٓ عب  ٓاف

ػػذا العػػٛؼ حػػوؿ الط ٓعػػة القاىوىٓػػة ٓعػػود يهحػػؿ  ،العقػػد وهحمػػً ط ٓعػػة ٌػػذاإلػػِ  ٌو
العقد ٌىا ٌو رحـ الهرةة يٍؿ ٓعد الرحـ هف اٚشٓا  و اللػالْ ٓ ػد اللعاهػؿ يٓػً  ةـ ٌػو 

ػذا ٌػو هف اٖشعاص  وهف الهعروؼ اف رحـ ال هرةة  ز  هف  سػدٌا ول سػد ال شػر  ٌو
يال سد الذو ٓلكوف هف ة زا  لهاؿ قىا ػر لػً ،لػدعؿ  ،يْ الفقًي هكاىة ساهٓة اٚل اي

 .يٕ يْ طالفة اٖشعاص و اللالْ لعرج هف دالرة اللعاهؿ  ً
 :ةطراؼ العٛ ة يْ ققد ل  ٓر الرحـ ٌـ

 . ٌْ اٖن اللْ لقدن ال َٓ ةل آولو ٓة واٖن ا -
 .  ً ال َٓ ةٓمقد ٌََ  احب الحَٓاو الهىَّ الذّ ولو ْ آل اٖب ا -
زرع ال َٓ ة ؿ الهرأة اٖ ى ٓة: ٌَْ اللْ لق ةو يالػػرحـ الظلػػر اٖـ ال دٓمػػة  -

ال ىٓو  دٚ قو اٖن اٖ مٓة َٓطمق ؿ َلقَن  حه، الهمقحة هو الطريٓو يْ رحهٍا
 هها ٓعىْزوج، لػػػٗـ ال دٓمػػػة لكػػػوف َيْ حاٚت أعرُ  د ٓحدث أو  ،قمٍٓا اٖن ال دٓمة

 الزَج َالزَ ة ٍا الحقٓقٓة ٌَها :قو أطراي ؿ وا٘ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعرَج قهمٓة الحه
 زو ٍا الشرقْ.و  اٚـ ال دٓمةإلِ  ال ٓولو ٓٓف ،

دة للقػػدـ لسػػلطٓش  اسػػرة ٚإلػػِ  وةٚـ ال دٓمػػة ٌػػْ الهػػرةة اللػػْ لسػػلطٓش الحهػػؿ والػػٚو
 سػػػ ب هػػػرض ةو اىعػػػداـ الػػػرحـ ىلٓ ػػػة  و ػػػد ٓكػػػوف ذلػػػؾ، يٍٓػػػا الزو ػػػة ةف لحهػػػؿ ةو لمػػػد

                                                           

  هف القاىوف الهدىْ العرا ْ الهعدؿ. ٕٖٔالِ ٕٙٔاىظر الهواد  .ٔ
د. حسىْ هحهود ق د الدآـ ،ال  ػهة الوراآػة وهػد  ح ٓلٍػا يػْ اٚا ػات دراسػة هقارىػة  ػٓف الفقػً  .ٕ

 . ٜٓٔ، صٕٛٓٓكر ال اهعْ،اٚسكىدٓرة،اٚسٛهْ والقاىوف الو عْ، دار الف
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دة، اسلل ػػالٍا   راحػػة ط ٓػػة ، ةو قػػدـ ر  ػػة الزو ػػة  الحهػػؿ ل ى ػػا  لهشػػاؽ الحهػػؿ والػػٚو
ىػاؾ  واػؽ ذلػؾ  عقػد .ٌو يل لْ الهرةة الهسػلعدة لمحهػؿ ولقػـو   لهػاـ العهمٓػة هقا ػؿ ة ػرة ٓو

و ود اكاػر هػف  إلِ حٓث لشٓر اٚح الٓات، هراكز قالهٓة لقوـ    راـ هاؿ ٌذي العقود
ٓػػات الهلحػػدة وحػػدٌا ٘ٔ والعػػدد يػػْ لزآػػد ٓو ػػؿ ، هركػػز لعهمٓػػات لػػ  ٓر الػػرحـ يػػْ الٚو

ر ٚٔإلػػػِ  هعػػػدؿ اٚ ػػػرة ويػػػْ روسػػػٓا ٓعػػػد اٚع ػػػاب ال ػػػىاقْ واٚهوهػػػة  ،ئ الػػػؼ دٚو
عطػْ لٗع ػاب ال ػىاقْ   ػ  رارهشروقا  حٓث ٓهكف لمهلزو ٓف ا ػدا  ر  ػلٍـ  ال دٓمة

 .يٕ ـ اهرةة اعر  لغرض الحهؿةو زرع ال ىٓف يْ رح
وهػف ال ػدٓر  الػػذكر ةف يػْ العػػراؽ ٚ لو ػد اح ػػالٓات د ٓقػة حػػوؿ هػد  اىلشػػار 
ٌػػػذي العقػػػود، يقػػػد ىشػػػرت ه مػػػة سػػػكاو  ػػػٓرس ا٘لكلروىٓػػػة لحقٓقػػػا   ػػػحفَٓا ىشػػػر  لػػػ ٓرخ 

الػػرحـ يػػْ العػػراؽ و هو ػػب ٌػػذا الهو ػػش يػػاف ٌػػذي  اسػػلل ارحػػوؿ هسػػ لة  ٕٙٔٓ/ٔ/ٖٔ
ٚو ػػػت روا ػػػا  لػػػد  السهاسػػػرة يػػػْ الهسلشػػػفٓات  ٕٓٔٓةواعػػػر سػػػىة  الظػػػاٌرة و ػػػدت يػػػْ

ػػر  الع ٓػػر القػػاىوىْ  السػػٓرة ولػػد   عػػض اٌٚػػالْ الػػذٓف اهلمكػػوا الهػػاؿ ويقػػدوا ال ىػػٓف. ٓو
ٖف ؛ الػػرحـ اسػػلل ارٓو ػػد ىػػص يػػْ القػػاىوف ٓ ػػـر هرلك ػػْ ظػػاٌرة  طػػارؽ حػػرب اىػػً ٚ

ؿ إٚ قىػػػدها لريػػػش شػػػكو  اهػػػاـ العقػػػد ٓػػػلـ  ر ػػػا اٖطػػػراؼ، وٓ ػػػٓف اف القػػػاىوف ٚ ٓلػػػدع
 الق ا  ، ولذلؾ ى د ةف الق ا  العرا ْ عالٓة هف هاؿ ٌذي الق آا.

:ْ  ٌىاؾ قدة ال اٌات يْ لحدٓد الط ٓعة القاىوىٓة لعقد ل  ٓر الرحـ ٌو
 عقد اإليجارو  عقد تأجير الرحم :أولا  

عة هعموهػة   ىً  لهمٓؾ لهىف يٕٕٚقرؼ الهشرع العرا ْ ققد ا٘ٓ ار يْ الهادة  
 ىلفػػػػػاعالهسػػػػػل  ر هػػػػػف اٚ  عػػػػػوض هعمػػػػػـو لهػػػػػدة هعموهػػػػػة و ػػػػػً ٓملػػػػػـز الهػػػػػل ر اف ٓكهػػػػػف

  اله  وري.

                                                           

  . ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕٙالٓزارة  ٖٓل ٓرخ  www.lahaonline.com اىظر الهو ش اٚلكلروىْ .ٔ
دراسػػػة -حقػػػوؽ ال ىػػػٓف يػػػْ  ػػػو  لطػػػور اللقىٓػػػة ال ٓولو ٓػػػة الحدٓاػػػة لاهٓػػػدو، احسػػػاف احهػػػد رشػػػٓد .ٕ

ػػػْ  ػػػز  هػػػف رسػػػالة هقدهػػػة إلػػػِ ه  ،هقارىػػػة مػػػس كمٓػػػة القػػػاىوف والسٓاسػػػة   اهعػػػة  ػػػٛح الػػػدٓف ٌو
 . ٙٗ،صٕٗٓٓهلطم ات ىٓؿ در ة الها سلٓر يْ القاىوف العاص،

http://www.lahaonline.com/
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لهٓز ققد ا٘ٓ ار  الع الص اللالٓة:   ٓو
 ا٘ٓ ػػػػاب والق ػػػػوؿ  ػػػػٓف كػػػػؿ هػػػػف الهػػػػل ر  ققػػػػد ر ػػػػالْ: ٖىػػػػً ٓػػػػلـ ققػػػػد اٚٓ ػػػػار -ٔ

لعروج قمِ شكؿ عاص وهش ذلؾ ٓ وز لمهلعا دٓف ا ٚىعقاديوالهسل  ر ٚو ٓشلرط 
 شكمٓة هعٓىة كلحٓرري يْ ور ة رسهٓة.  اشلراطٍها اقدة الر الٓة 

 هل ادلة. اللزاهات ا٘ٓ ار ققد همـز لم اى ٓف: يٍو هف العقود الل ادلٓة اللْ لرلب -ٕ
الهعاو ة ٖف كٛ الطريٓف ٓعطْ هقا ؿ ها ٓ عذ. يالهل ر  ا٘ٓ ار ققد هف ققود -ٖ

  العٓف الهل رة. ىلفاعيْ اٚهقا ؿ لهكٓف الهسل  ر  اٖ رةٓ عذ 
للطمػػػب زهىػػػا  هعٓىػػػا  للىفٓػػػذٌا. والػػػزهف  ياٚللزاهػػػاتا٘ٓ ػػػار ققػػػد هػػػف ققػػػود الهػػػدة:  -ٗ

رو يْ لحدٓد  ػد لطػوؿ  اللزاهاتقى ر  ٌو الهل ر والهسػل  ر يالهىفعػة لقػؿ ةو لٓز
ا، واٖ رة لىقص ةو لٓزد حسب هدة اٚ  .ىلفاعالهدة ةو   ٌر

 ، او لكوف لهدة زهىٓة هحددة.ققد ا٘ٓ ار ققد هحدد الهدة -٘
ٓهمؾ الهسل  ر هىفعة الشْ  ولػٓس همكٓػة ٓرد قمِ الهىفعة ٚ الهمكٓة ٖف الهل ر  -ٙ

ػرد  الشْ  يالهمكٓة ل قػِ يػْ ٓػد الهػل ر، يٓقل ػر قمػِ اىشػا  اللزاهػات شع ػٓة ٓو
 .ئ لٛسلٍٛؾقمِ اٚشٓا  الغٓر القا مة 

وققػػػػد اٚٓ ػػػػار إٚ اف ٌىػػػػاؾ  ور ػػػػـ و ػػػػود او ػػػػً اللشػػػػا ً  ػػػػٓف ققػػػػد ا ػػػػارة الػػػػرحـ
ٓرة  ٓف العقدٓف هىٍا:  اعلٛيات  ٌو

ققػػد اٚٓ ػػار ٌػػو ققػػد هعاو ػػة كهػػا سػػ ؽ واف ذكرىػػا،  ٓىهػػا ققػػد ا ػػارة الػػرحـ  ػػد  -ٔ
 ٓكوف هعاو ة و د ٓكوف ل رقا   دوف هقا ؿ.

ف الهحػػؿ يػػْ ققػػد اٚٓ ػػار ٓ ػػب اف ٓكػػوف ههػػا ٌػػو  ا ػػؿ لملعاهػػؿ  ػػً، ويػػْ ققػػد إ -ٕ
هحػػؿ ٌػػو رحػػـ الهػػرةة اللػػْ لعػػد  ػػهف دالػػرة اٚشػػعاص يلعػػرج ا ػػارة الػػرحـ يػػ ف ال

  ذلؾ قف دالرة اللعاهؿ.

                                                           

  . ٙد. سهٓر لىا و، ه در سا ؽ، ص .ٔ
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 ػالعٓف الهػل رة طػواؿ يلػرة  ىلفاعف هحؿ اللزاـ الهل ر ٌو لهكٓف الهسل  ر هف اٚإ -ٖ
الهسل  ر، وهف الهسلحٓؿ يْ إلِ  اٚٓ ار ٚو ٓلحقؽ ذلؾ إٚ  لسمٓـ العٓف الهل رة

ٛ  قف  سـ الهرةة. ىلفاعلهرةة لمهسل  ر لٛققد ا ارة اٚرحاـ لسمٓـ رحـ ا   ً هىف 
ػػا  قمػػِ  سػػـ الهػػرةة ذالٍػػا و ػػد ٓػػلار قمػػِ  ىلفػػاع ػػد ٓلػػرؾ اٚ -ٗ ٓر ل سػػـ الهػػرةة اهػػرا   ٌو

ذا ها ٓلعارض هش ققد اٚٓ ار الذو ٓرد قمِ اشػٓا    حلٍا الىفسٓة وال سهٓة، ٌو
 .ئ لٛسلٍٛؾ ٓر  ا مة 

 رة اٚرحاـ ققد آ ار. لذلؾ لٓس هف الههكف قد ققد ا ا
 عقد البيع:و  عقد اجارة الرحم :ثانياا 

ر ػـ  ي هف القاىوف الهدىْ العرا ػْٙٓ٘ قرؼ الهشرع العرا ْ ققد ال ٓش يْ الهادة
 الهعدؿ حٓث لىص الهادة قمِ اف:  ال ٓش ه ادلة هاؿ  هاؿي. ٜٔ٘ٔي لسىة ٓٗ 

لرو همكٓػة شػْ  او حقػا  وققد ال ٓػش ٌػو العقػد الػذو ٓملػـز  ػً ال ػالش ةف ٓىقػؿ لمهشػ
 .يٕ هالٓا  آعر يْ هقا ؿ اهف ىقدو

لهٓز ققد ال ٓش  عدة ع الص هىٍا:  ٓو
شكمٓة هعٓىة، يال ٓش  ٚىعقاديققد ال ٓش هف العقود الر الٓة، ٖف الهشرع لـ ٓشلرط  -ٔ

 ٓىعقد  لوايؽ اٚرادلٓف.
اهات هل ادلػة  ػٓف ال ػالش ققد ال ٓش هف العقود الهمزهة لم اى ٓف، يعقد ال ٓش ٓرلب اللز  -ٕ

 والهشلرو،  حٓث ٓكوف كؿ هىٍها دالىا  وهدٓىا  يْ ىفس الو ت.
 ققد ال ٓش هف ققود الهعاو ة يكؿ هف طريْ العقد ٓعطْ هقا ؿ ها ٓ عذ. -ٖ
قمػػِ قػػالؽ ال ػػالش اللزاهػػا   ىقػػؿ همكٓػػة  ئل ٓػػش هػػف اقهػػاؿ الل ػػرؼ ٖىٍػػا لىشػػققػػد ا -ٗ

 .يٖ الهشلروإلِ  العٓف اله ٓعة
                                                           

ال ٓػػش واللػػ هٓف واٚٓ ػػار، دار الىٍ ػػة العر ٓػػة، الط عػػة -د. عهػػٓس ع ػػر، العقػػود الهدىٓػػة الك ٓػػرة .ٔ
  .ٛٚلىا و، ه در سا ؽ، ص د. سهٓرو  ،ٕٜ، صٜٜٚٔاٚولِ، 

  .ٖٔص، د. عهٓس ع ر، ه در سا ؽ .ٕ
 . ٖٔد. عهٓس ع ر، ه در سا ؽ، ص .ٖ
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مػة اٚولػِ اف العقػد  طمؽ ال عض قمِ ل  ٓر الرحـ  رحـ لم ٓػشي ههػا ٓػوحْ لمٌو ٓو
الهشػلرو ولملػـز اٚـ ال دٓمػة إلػِ  ٓملػـز ال ػالش  لسػمٓـ اله ٓػش حٓػث، ئ  ققد  ٓشَّٚ إٌو  ها

الهػرةة  ػاح ة ال ٓو ػة يػْ ققػد لػ  ٓر الػرحـ، لكػف يػْ ا ػارة الػرحـ إلػِ   لسمٓـ ال ىٓف
 ٚ لهمؾ ال ىٓف حلِ لقـو   ٓعً.الهرةة  اح ة الرحـ 

اف لعقػػد ال ٓػػش شػػروط ٓ ػػب اف للػػواير لكػػْ ٓىعقػػد العقػػد  ػػحٓحا  وهىٍػػا الشػػروط  
 -ٔي هف القاىوف الهدىْ العرا ػْ قمػِ اف  ٗٔ٘اللْ للعمؽ  اله ٓش حٓث لىص الهادة  

لحقوؽ وٓ د  ٓش اٚشٓا  وا -ٕٓمـز اف ٓكوف اله ٓش هعٓىا لعٓىا ىايٓا  لم ٍالة الفاحشة، 
 الهسلق مة إذا كاىت هحددة لحدٓدا  ٓهىش ال ٍالة والغرري.

الهشػػػػػلرو  حسػػػػػب إلػػػػػِ  و هو ػػػػػب ٌػػػػػذي الهػػػػػادة يػػػػػ ف ال ػػػػػالش ٓملػػػػػـز  لسػػػػػمٓـ اله ٓػػػػػش
الهوا فات الهلفؽ قمٍٓا، والطفؿ الهولود يْ ققد ا ارة اٚرحاـ ٌو اهر هسلق مْ، لكف 

ٛ  لملعاهػؿ، إذف ٚ ٚ ٛ  لمعقػد، ٚو ٓهكف اف ٓعد الطفؿ شٓلا   ا  ٓعػد  ٓ ػد اف ٓكػوف هحػ
ًِ شٓلا  او حقا  هالٓا  حلِ ٓهكف القوؿ   واز  ٓعً. دل  اٚىساف حلِ   ؿ ٚو

يػْ ققػػد ا ػػارة اٚرحػػاـ يػػ ف اٚـ  ػاح ة الػػرحـ واٚـ  ػػاح ة ال ٓو ػػة  ال ػػالش  -
والهشػػلروي كػػٛ الطػػريٓف ٓو ػػد هػػا ٓر طٍهػػا  الطفػػؿ الهولػػود يالطريػػاف لٓسػػا  غر ػػا  قػػف 

ًُ. لطفؿ الهولود ٚوا  ٓهكف لمشعص اف ٓشلرو شٓلا  ٓهمك
ٚ  ههموكا  قمِ الشٓوع  ٓف الهرةلٓف   يٍؿ ٓعد الطفؿ يْ ٌذي الحالة ها

 وأدابٓل ٓف هف ى وص القواىٓف اف هحؿ اٚللزاـ إذا كاف هعالفػا  لمىظػاـ العػاـ 
ٛ ، وكؿ شْ   القػاىوف ٓ ػد اف قػف اللعاهػؿ  ط ٓعلػً او  حكػـ  جٚ ٓعػر يٓعد العقد  اط
ٛ  لمحقػػوؽ الهالٓػػة،  ٚ اللػػْ لعػػرج قػػف اللعاهػػؿ  ط ٓعلٍػػا ٌػػْ اللػػْ  ياٖشػػٓا ٓكػػوف هحػػ

ٚ احد اف ٓسل ار  حٓازلٍػا وةهػا العار ػة قػف اللعاهػؿ  حكػـ القػاىوف يٍػْ اللػْ  شٓسلطٓ

                                                           

 لػػػػػػػػػػػػػػ ٓرخ  www.muslim.netو www.safital.com اىظػػػػػػػػػػػػػػر الهػػػػػػػػػػػػػػو عٓف اٚلكلػػػػػػػػػػػػػػروىٓٓف .ٔ
ٖٓ/ٔ/ٕٖٓٔ . 

http://www.safital.com/
http://www.muslim.net/
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ٛ  لمحقػوؽ الهالٓػة زٓ ٓ و هػا اف هحػؿ العقػد يػْ اٚـ ال دٓمػة ٚ ، ئ القاىوف اف لكػوف هحػ
ٛ  ٓ ػػ ٛ  لم ٓػػش واللهمػػؾ يػػٛ ٓ ػػد اف ٓكػػوف هحػػػ د اللعاهػػؿ يٓػػً ٚو ٓهكػػف اف ٓكػػوف هحػػ

 لمشراكة ٚو الهمكٓة قمِ الشٓوع. 
 عقد المقاولة:و  عقد اجارة الرحم :ثالثاا  

ققد ٓلعٍد  ً  ي هف القاىوف الهدىْ العرا ْ ققد الهقاولة   ىٍاٗٙٛقريت الهادة  
ٛ  لقػػا  ة ػػر ٓلعٍػػد  ػػً الطػػرؼ أعػػري، ةحػػد الطػػريٓف ةف ٓ ػػىش شػػٓلا  او ةف ٓػػل  دو قهػػ

رلػػب  ػػؼ ٓل ػػٓف اف ققػػد الهقاولػػة ٓػػرد قمػػِ  ػػىش شػػْ  او ادا  قهػػؿ ٓو وهػػف ٌػػذا اللعٓر
 اللزاها  قمِ طريْ العقد وهف ع ال ً:

 اىً ققد همـز لم اى ٓف. -ٔ
 ٓ عذ. الهقاولة هف ققود الهعاو ة كؿ طرؼ ٓعطْ هقا ؿ ها -ٕ
 ٌْ هف العقود الر الٓة. -ٖ
 ققد الهقاولة هف ققود الهدة. -ٗ
٘-   ٛ ققد الهقاولة ققد وارد قمِ العهؿ ،الهقاوؿ دوف  ٓري ٌو الػذو ٓقػوـ  عهمػً هسػلق

 . يٕ ودوف اشراؼ او لو ًٓ هف احد
وةهػا ققػػد العهػؿ يٍػػو العقػػد الػذو ٓلعٍػػد يٓػػً ةحػد الهلعا ػػدٓف  ػػ ف ٓعهػؿ يػػْ عدهػػة 

شػػػرايً، هقا ػػػ ؿ ة ػػػر ٓلعٍػػػد  ػػػً الهلعا ػػػد اٖعػػػر، وهػػػف الهلعا ػػػد اٖعػػػر ولحػػػت ادارلػػػً وا 
 ع ال ً:

 اىً ققد ر الْ. -ٔ
 ققد العهؿ يْ العقود الزهىٓة. -ٕ
 ققد العهؿ يْ ققود الهعاو ة. -ٖ

                                                           

ػػة دار الكلػػب و  د.هحهػػد طػػً ال شػػٓر .ٔ د. ىػػْ حسػػوف طػػً، الحقػػوؽ العٓىٓػػة اٖ ػػمٓة والل عٓػػة، هدٓٓر
 . ٔٔ-ٓٔ،صٜٓٛٔ اهعة الهو ؿ،العراؽ،لمط اقة والىشر،

دار  الكفالػػة،-الوكالػػة-الهقاولػػة-العقػػود الهسػػهاة-د. قػػدىاف ا ػػرآٌـ سػػرحاف، شػػرح القػػاىوف الهػػدىْ .ٕ
 . ٚٔ-ٙٔص ،ٜٕٓٓالاقاية لمىشر واللوٓزش، قهاف،
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 ققد العهؿ يْ العقود الهمزهة لم اى ٓف. -ٗ
 .ئ ولٓس هف العقود اٚحلهالٓة ٓ عذي ققد كؿ طرؼ ٓعمـ ها -٘

رحػػاـ وققػػد الهقاولػػة اف اللزاهػػات الهقػػاوؿ واٚعػػلٛؼ الوا ػػد  ػػٓف ققػػد ا ػػارة اٚ
، اهػا يػْ ا ػارة اٚرحػاـ يػ ف اٚللػزاـ ٓ ػدة  ًِ و احب العهؿ لكوف  عػد الهػاـ الهقػاوؿ لعهمػ

ىلٍػْ  عػد اىلٍػا  الحهػؿ ا ػفا  الط ٓعػة القاىوىٓػة لعقػد  فٚ ٓهكػوقمٓػً  ،يٕ هىذ الحهػؿ ٓو
 الهقاولة قمِ ققد ا ارة اٚرحاـ.

 عقد الوديعة:و  حمعقد اجارة الر  :رابعاا 
ي هػػف القػػاىوف الهػػدىْ العرا ػػْ الودٓعػػة  اىٍػػا  ققػػد  ػػً ٓحٓػػؿ ٜٔ٘قريػػت الهػػادة  

اعػػر ٚو ٓػػلـ اٚ  ػػالق ضي يعقػػد الودٓعػػة يػػْ إلػػِ  الهالػػؾ او هػػف ٓقػػـو هقاهػػً حفػػظ هالػػً
 ع ال ٍا اىٍا:

 ققد ر الْ. -ٔ
وف هػف ققػود ققد الودٓعة  د ٓكوف هف ققود الهعاو ة قىدها ٓكوف    ر ،و ػد ٓكػ -ٕ

 الل رع قىدها ٓكوف  دوف ة ر.
 ققد الودٓعة همـز ل اىب واحد. -ٖ
ت. -ٗ  الودٓعة قادة  لكوف يْ الهىقٚو

ػػة،  ٓر ر ػػـ اللشػػا ً  ػػٓف ققػػد الودٓعػػة وققػػد ا ػػارة الػػرحـ إٚ اف اهػػة اعلٛيػػات  ٌو
ة وهػػف اٌهٍػػا اف الهػػودع لدٓػػً ٓملػػـز  ػػرد الشػػْ  الهػػودع لدٓػػً  عٓىٍػػا، اهػػا يػػْ ققػػد ا ػػار 

 ىفس ال وٓ ة والىطفة واىها لسمـ كالىا  حٓا . دٚ لر الرحـ يالهرةة  اح ة الرحـ 
ت القا مػػة لملعاهػػؿ اهػػا الهحػػؿ يػػْ آ ػػار اٚرحػػاـ يٍػػو  هحػػؿ الودٓعػػة لكػػوف الهىقػػٚو

 الكالف الحْ الذو ٓعرج هف دالرة اللعاهؿ ٚو ٓعد شٓلا .

                                                           

لػػرزاؽ السػػىٍورو، الوسػػٓط يػػْ شػػرح القػػاىوف الهػػدىْ ال دٓػػد، العقػػود الػػواردة قمػػِ العهػػؿ، د. ق ػػد ا .ٔ
 .ٖٛٚص ،ٕٗٓٓهىش ة الهعارؼ، ه ر، ،اله مد اٚوؿ،ٚالودٓعة والحراسة،ج الهقاولة، الوكالة،

  هف القاىوف الهدىْ العرا ْ الهعدؿ. ٜٓٓ اىظر الهادة .ٕ
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ققػد  وف الهدىْ العرا ػْ   ىٍػاي هف القاىٚٗٛةها ققود اٚقارة يقد قريلٍا الهادة  
قمِ اف ٓػردي  عػد   ً ٓسمـ شعص ٔعر شٓلا   ٓر  ا ؿ لٛسلٍٛؾ ٓسلعهمً  ٛ قوض

 .ئ اٚسلعهاؿ ٚو للـ اٚقارة إٚ  الق ضي
ػػو  ػػز  هػػف  سػػـ اٚىسػػاف ٚو ػػة رحػػـ الهػػػرةة ٌو ٓ ػػػوز  يػػ ذا كػػاف هحػػؿ ققػػد العآر

 حـ ٌو ققد إقارة.اللعاهؿ هعً، يٛ ٓهكف القوؿ ةف ققد ل  ٓر الر 
ٌػػػذا وهػػػف ال ػػػدٓر  الػػػذكر اف  ػػػاىوف الحهػػػؿ ال ػػػىاقْ اٚسػػػلرالْ ال ػػػادر سػػػىة 

 .ي ٕ الزو ة ال دٓمة قمِ اٖـ ال دٓمة د اطمؽ لسهٓة الىال ة ةو  ٜ٘ٛٔ
 عد كؿ ها اسلعر ىاي هف ارا  وايكار حوؿ  ٓاف ط ٓعة ققد آ ار اٚرحاـ ل ػٓف 

ٚرحػاـ و ٓػاف الط ٓعػة القاىوىٓػة  هاػؿ ٌػذا الىػوع هػف لكٓٓؼ ققػد آ ػار ا فٚ ٓهكلىا اىً 
العقود ٖف الركف اٚساسْ يْ ةو ققد هدىْ ٌو هحؿ العقد الذو ٓشلرط يٓػً ةف ٓكػوف 
و رحػـ الهػرةة  ، ٚو ٓهكف ل ور ذلؾ يْ آ ار الرحـ ٖف هحؿ العقد ٌو ًِ ٛ  لملعاهؿ    ا 

 حكـ القاىوف، يٍو ققػد هىفعػة  ٓػر والطفؿ الهولود واٚاىٓف  ٓر  ا ٛف لملعاهؿ هعٍها 
 ةف لكوف هعقودا  قمًٓ. دٚ ل مهشروقة ٖف الرحـ  ز  هف ةدهٓة حرة 

ػػػب هػػػف ققػػػد الر ػػػاقة ،ٚو ٓهكػػػف ة يٖ و ػػػد ٓػػػر  الػػػ عض ف ققػػػد لػػػ  ٓر الػػػرحـ  ٓر
اللسػمٓـ  ٍػػذا الػػرةو اذ اف الهىفعػػة يػػْ ققػػد الر ػػاقة هىفعػػة هشػػروقة ا ازلٍػػا الى ػػوص 

إلػػِ  ةهػػا الهىفعػػة يػػْ ققػػد لػػ  ٓر اٚرحػػاـ يغٓػػر هشػػروقة ٖىٍػػا لػػلدو الشػػرقٓة والقاىوىٓػػة
ىشوب ىزاع  ٓف اٚـ  اح ة الرحـ واٚـ  اح ة ال وٓ ة يْ احقٓػة كػؿ هىٍهػا اهػلٛؾ 

هاػػػؿ ٌػػػذا الىػػػزاع يػػػْ الر ػػػاع يػػػٛ ٓهكػػػف لػػػٗـ  ثٚ ٓحػػػدال ىػػػٓف وىسػػػ لً الٍٓػػػا،  ٓىهػػػا 
 الهر عة ادقا  ىسب الطفؿ الٍٓا  عد ار اقً.

                                                           

 لٛطػػػٛعالهعػػدؿ  ٜٔ٘ٔلسػػىة ي ٓٗ  ا ػػْ ر ػػـهػػف القػػاىوف الهػػػدىْ العر  ٓٙٛ-ٔ٘ٛاىظػػر الهػػواد  .ٔ
  قمِ اللزاهات الهسلعٓر .

 .ٚٗص احساف احهد رشٓد، ه در سا ؽ، .ٕ
 . ٕٚٔ-ٕٙٔٓعو السىدو، ه در سا ؽ، صد. سعدو اسهاقٓؿ ال رزى ْ ود. سعٓد ش .ٖ
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 طلة الثانيامل
 التقنيات احلديثة يف االجناب يف نظر الشرع والقانىن

اف اشػػكالٓات اللقىٓػػات الحدٓاػػة يػػْ اٚى ػػاب يػػْ ىظػػر الشػػٓرعة اٚسػػٛهٓة الغػػرا  
قىد  د  اىلٍاؾ كراهة اٚىساف والحط هف شػ ىً وذلػؾ   دعػاؿ قى ػر ا ى ػْ قػف   دةت

حدٓاػػة هػػا ٓعػػالؼ الػػدٓف اذا هػػا الػػزو ٓف . ولػػـ ٓ ػػد ر ػػاؿ الػػدٓف يػػْ لقىٓػػات اٚى ػػاب ال
ػػت  ػػٓف الػػزو ٓف ،يالشػػٓرعة اٚسػػٛهٓة السػػهحا  ل ػػٓد لمػػزو ٓف اٚسػػلعاىة  اللقىٓػػات  ا ٓر

اذا لػػػـ ٓػػػلهكف الزو ػػػاف هػػػف اٚى ػػػاب  ػػػالطرؽ ، ئ الحدٓاػػػة لمح ػػػوؿ قمػػػِ ولػػػد شػػػرقْ
ْ حٓػث ، الوسٓمة اللْ عمقٍا اهلل قّز و ػؿّ  الط ٓعٓة ةو قف طٓرؽ اٚل اؿ ال ىسْ ٌو

 ػػٓد اٚسػػٛـ اٚسػػلعاىة  الوسػػالؿ العمهٓػػة الحدٓاػػة والهشػػروقة اللػػْ لعمػػوا هػػف ارلكػػػاب ٓ
 .يٕ هع ٓة ةو هعالفة لمشٓرعة لهعال ة ها ٓعٓؽ حدوث الحهؿ واٚى اب 

 طعػػا  اف ال وٓ ػػة هػػف الزو ػػة والهىػػْ هػػف زو ٍػػا ولػػـ لفاقمٍهػػا  وقمٓػػً اذا ا ػػت
رحػػػـ الهػػػرةة دوف إلػػػِ  ٓ ػػػة الهمقحػػػةقٓػػػدت ال و ةو ، داعػػػؿ الػػػرحـ ةو عار ٍػػػا يػػػْ اىا ٓػػػب

يٍػذا ، وكاىت ٌىاؾ  رورة ط ٓػة لػذلؾ،  هىْ اىساف آعر ةو حٓواف اٚسل داؿ ةو العمط
ػػػذا هػػػا ة ػػػري ه مػػػس اله هػػػش الفقٍػػػْ اٚسػػػٛهْ اللػػػا ش لهىظهػػػة الهػػػللهر   ػػػالز شػػػرقا ، ٌو

 .يٖ اٚسٛهْ 
لػػزو ٓف قى ػػر ا ى ػػْ قػػف اهحػػـر يػػْ الشػػٓرعة ٖف يٍٓػػا  هسػػ لة لػػ  ٓر الػػرحـو 

ْ الهرة  الهل رة لرحهٍا. ةٌو

                                                           

 دراسػة هقارىػة يػْ الشػٓرعة والقػاىوف، رسػالة ها سػلٓر هقدهػة، اٚى ػاب السٓد يػلاد هحهػد الك ٓسػْ، .ٔ
 وها  عدٌا . ٖٗٔ، صٜٜٛٔة  غداد، كمٓة الشٓرعة ، اهع إلِ

، يلػو   ػػادرة قػػف دار اٚيلػػا  ٕٕٖٛو ٖٕٖٔرا ػش الفلػػاو  اٚسػػٛهٓة، اله مػد اللاسػػش، الػػر هٓف  .ٕ
الشٓخ  اد الحؽ قمْ  ، يلو ٜٓٛٔهارس  ٌٖٕ ٓرة،  ٓٓٗٔ  هادو اٚوؿ ٙاله ٓرة  ل ٓرخ 

 .  اد الحؽ
  الهلعمؽ  حكـ اطفاؿ اٚىا ٓب. ٜٙٛٔلسىة  ٗالدولْ ر ـ را ش  رار ه هش الفقً اٚسٛهْ  .ٖ
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ةهػػػا يػػػْ ىظػػػر القػػػاىوف يقػػػد اعلمفػػػت هوا ػػػؼ الػػػدوؿ هػػػف هسػػػ لة اللقىٓػػػات الحدٓاػػػة 
لػػػ  ٓر الػػػرحـ هػػػف دوؿ ى ػػػت قمٍٓػػػا  ػػػراحة يػػػْ  واىٓىٍػػػا الداعمٓػػػة، ودوؿ  و ػػػاٖعص

 وهىٍا العراؽ. سكلت ولـ للطرؽ لمهو وع
ػػر  الهػػاىعوف لػػً ةف يٓػػً عطػػرا قمػػِ الولػػد وةىػػً ٓفػػل  اٖطفػػاؿ  لٙل ػػارد ال ػػاب ٓو

سػػٓهاوسػر لٍـ، واسػػلغٛؿ لمىسػا   ػػذا هػػا لػوحظ يػػْ الٍىػػد ودوؿ  ٚو الفقٓػػرات والهعػدهات ٌو
ةور ا الشر ٓة و ىوب شرؽ آسٓا.  ٓر ةف اله ٓٓزف ٓلعاطفوف يًٓ هش العا رة وحقٍػا يػْ 
الح وؿ قمِ طفؿ هف  ٍة وحػؽ الهػرةة يػْ الل ػرؼ   سػدٌا هامهػا شػا ت هػف  ٍػة 

 اعر .
هف  ٓف القواىٓف اللْ لعر ت لهس لة لػ  ٓر الػرحـ القػاىوف الفرىسػْ حٓػث ةظٍػر 
ذا ها ٓعكسػً  الهشرع الفرىسْ اٌلهاها  الغا    ط ولقىٓٓف الهساس  اٖهشاج أدهٓة ٌو

ـ يػػػػػْ الهػػػػػادة ٜٜٗٔ/ٚ/ٜٕي ال ػػػػػادر يػػػػػْ ٖ٘ٙ/ٜٗالقػػػػػاىوف الهػػػػػدىْ الفرىسػػػػػْ ر ػػػػػـ  
ي هػػػف ذات ٚا٘ىسػػػاف، ويػػػْ الفقػػػرة   ي حٓػػػث حظػػػر اللعاهػػػؿ الهػػػالْ قمػػػِ  سػػػـٔ/ٙٔ 

ػو هػا ٓعىػْ ةف  الهادة  عؿ كؿ الفاؽ  ش ف ا٘ى اب ةو الحهػؿ لحسػاب الغٓػر  ػاطٛ، ٌو
القػػاىوف الفرىسػػْ ٓحظػػر ةو الفػػاؽ  هو  ػػً ٓػػلـ اللىاسػػؿ ةو الحهػػؿ لحسػػاب الغٓػػر سػػوا  

 .ئ ةكاف  هقا ؿ ةـ  دوىً 
اىوىٓػػػػا يػػػػْ كػػػػؿ هػػػػا ٓلعمػػػػؽ يلشػػػػٍد يػػػػْ  ال ٓلٍػػػػا يرا ػػػػا   ةهػػػػا اللشػػػػٓرعات العر ٓػػػػة

 الههارسػػات الط ٓػػة الهسػػلحداة وهػػف  ػػهىٍا هػػا ٓلعمػػؽ  اٖهشػػاج والمقػػالد ال شػػٓرة، ةهػػا 
أف  ػػػىص  ػػػاىوىْ  ػػػالر ـ هػػػف عطورلػػػً. إلػػػِ  لػػػ  ٓر الػػػرحـ هحػػػؿ الدراسػػػة يمػػػـ ٓحسػػػـ

ولقل ْ هواك ة اللطورات الط ٓة والعمهٓة الحدٓاة هف الهشرع العر ْ و وب لىظٓـ ٌذي 
ة وا  ػفا  الو ػؼ القػاىوىْ لكػؿ  واى ٍػا كهػا يعمػت القػواىٓف اللػْ قال ػت هسػ لة الهس ل

 لقىٓات اٚى اب واللْ ة ازت ل  ٓر الرحـ ٖىٍا ا  حت وا عا  .

                                                           

 القػػػػػاىوف و ٓػػػػش اٚهشػػػػػاج ،هػػػػف ال زالػػػػر،  حػػػػػث هىشػػػػور قمػػػػػِ الهو ػػػػش اٚلكلروىػػػػػْ، قمػػػػْ سػػػػىوس .ٔ
www.oudnad.net  قػػػود الىػػػد ه مػػػة اقايٓػػػة ي ػػػمٓة لمىاشػػػر د. قمػػػْ ٕٚٔٓ/ٔ/ٕٚ لػػػ ٓرخ ،

  ISSN 1756 – 4212الٍوارو، العدد 

http://www.oudnad.net/
http://www.oudnad.net/
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و ػػد اػػار عػػٛؼ يػػْ الفقػػً القػػاىوىْ العر ػػْ هػػش لسػػمٓهٍـ  عػػدـ هشػػروقٓة الوسػػٓمة 
ٓػػد اٖـ ٌػػؿ ٌػػْ  ػػاح ة هحػػؿ ال حػػث وهعالفلٍػػا لمىظػػاـ العػػاـ وأداب العاهػػة حػػوؿ لحد

ػػذي اٚشػػكالٓة هازالػػت هو ػػودة حلػػِ يػػْ الػػدوؿ اللػػْ ىظهػػت  ال ٓو ػػة ةـ اللػػْ حهمػػت  ٌو
ةف اٖـ ٌػػػْ  ػػػاح ة إلػػػِ  حٓػػػث ذٌػػػب  اىػػػب هػػػف شػػػراح القػػػاىوف، الهسػػػ لة يػػػْ  واىٓىٍػػػا

ػو الحٓػواف الهىػوو  عمٓػة هػف اٖىاػِ ، ال وٓ ة ٖف ال ىٓف ٌو اللحػاـ عمٓػة هػف ر ػؿ ٌو
ْ اللْ لو ش يْ ٌْ ال ٓو ة، ٓو لـ ٌذا اٚللحاـ يْ ةى وب يلىلج ال وٓ ة الهمقحة ٌو

الػػرحـ، وهػػف اػػـ يالطفػػؿ ٚ ٓسػػلفٓد  عػػد  رسػػً يػػْ رحػػـ الهسػػلعارة  ٓػػر الغػػذا  وهػػف اػػـ 
ةف اٖـ الحقٓقٓػة ٌػْ إلػِ  ٓكوف ةش ً  طفؿ لغذ  قمِ حمٓب الهرةة. وذٌب  اىب ةعر

دة وا عػػة ٖف الع ػػرة يػػْ لحدٓػػد اٖهوهػػة ٌػػْ ، اللػػْ حهمػػت دة، يػػالٚو  وا عػػة الحهػػؿ والػػٚو
دة يػػٛ ٓهكػػف ىفٓػػً  عػػد  ذا ا ػػت الىسػػب  ػػالٚو هادٓػػة ٓهكػػف إا الٍػػا  كايػػة طػػرؽ ا٘ا ػػات، وا 

 .  ئ ذلؾ
ةىػً هػش اللسػمٓـ الهطمػؽ  حرهػة ٌػذا اٖسػموب إٚ ةىػً إذا إلػِ  و د ذٌب رةو االػث

ً  ػػٓف ةطرايػػً يػػْ حالػػة هػػا و ػػش اٚلفػػاؽ قمٓػػإلػػِ  و ػػش إى ػػاب ي ىػػً ٓر ػػش يػػْ لحدٓػػد اٖـ
 ً ر ـ  طٛف اٚلفاؽ، ولكف ه محة الطفؿ لقل ْ لركٓػز اٖهوهػة  الىسػ ة لػً  اٚللزاـ

القا ْ ي ف قمِ القا ْ ةف إلِ  يْ و ت ه كر، ويْ حالة حدوث عٛؼ وريش اٖهر
 ٓملهس ه محة الولٓد يْ ش ف ىس ً يٓعلار اٖ مد لً.

ػػػػػا لػػػػػدعؿ يػػػػػْ  ػػػػػاب  ٓرعاتاللشػػػػػ  اٌلهػػػػػاـاٚق ػػػػػا  اٚدهٓػػػػػة  وحظٓػػػػػت   اقل اٌر
لشٓرعات  عض الدوؿ وهىٍا كىدا هس لة لقىٓات  و د ىظهت، يٕ هع وهٓة  سـ اٚىساف

لمقػػٓد الىطػػؼ و  اٚى ػػاب الحدٓاػػة حٓػػث حظػػرت اللٛقػػب يػػْ العٛٓػػا ةو اٚ ىػػة ال شػػٓرة
دو اٚىساىٓة هش ىطؼ حٓواىٓة ةو اسل داؿ الهكوىات ال ٓىٓة ...الخ، وقرؼ القاىوف الكى

ٛ  لكػػوف هػػف  وٓ ػػة ةو حٓػػواف هىػػوو ةو  اٚـ ال دٓمػػة   ىٍػػا الهػػرةة اللػػْ لحهػػؿ لمغٓػػر طفػػ

                                                           

  . ٛٔٔه در سا ؽ ،ص، سعٓد شٓعو السىدوو  د. سعدو اسهاقٓؿ ال رزى ْ .ٔ
احكػػػػاـ الل ػػػػارب الط ٓػػػػة قمػػػػِ اٚىسػػػػاف يػػػػْ  ػػػػو  الشػػػػٓرعة والقػػػػواىٓف الط ٓػػػػة ، د.  محػػػػاج العر ػػػػْ .ٕ

  وها  عدٌا. ٔٙٔ، صٕٔٓٔالهعا رة دراسة هقارىةي،دار الاقاية لمىشر واللوٓزش ،قهاف، اٚردف،
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دة ة ػر هقا ػؿ  ٚو ٓ ػوز اقطػا ، ٚ حة، اقطٓت هف   ػؿ واٌػب  شػرط لسػمٓهً  عػد الػٚو
 . ئ قهؿ الهرةة ك ـ  دٓمة

 ٓىػػت اٚحكػػاـ الهلعمقػػة  ٜ٘ٛٔاسػػلرالٓا يػػاف  ػػاىوف الحهػػؿ ال ػػىاقْ لسػػىة  ويػػْ
مقٓد والحهؿ ال ىاقٓٓف، و هو ب ٌذا القاىوف ياف و ش ال ىٓف يْ رحـ اهرةة االاة  الل

هشػػاركلٍا اٚهوهػػة هػػش اٚـ  ػػاح ة ال ٓو ػػة ولسػػهِ إلػػِ  عار ػػة قػػف الػػزو ٓف ٓػػلدو
ةهػػػػا يػػػػْ يرىسػػػػا يقػػػػد  ػػػػدرت  ػػػػواىٓف اٚعٛ ٓػػػػات الحٓالٓػػػػة سػػػػىة زو ػػػػة  دٓمػػػػة ةو ىال ػػػػة .

ي قمػِ قػدـ ٔ/ٙٔحٓػث ى ػت الهػادة  ، وو ػعت  ٓػودا  قمػِ  عػض العهمٓػات، ٜٜٗٔ
وةو  ػػػت   ا مٓػػػة ال سػػػـ ال شػػػرو  كايػػػة قىا ػػػري وهشػػػلقالً ٖف ٓكػػػوف هحػػػٛ لحػػػؽ هػػػالْ.

ققو ػػػة الحػػػ س والغراهػػػة الهالٓػػػة قمػػػِ  ي هػػػف  ػػػاىوف العقو ػػػات الفرىسػػػْٗ/ٔ٘٘الهػػػادة  
ىشػػػػاطات ا٘ل ػػػػار  الهشػػػػلقات والهىل ػػػػات ال شػػػػٓرة  هػػػػا يػػػػْ ذلػػػػؾ قهمٓلػػػػْ اٚسلل ػػػػاؿ 

 .يٕ زؿ وةقهاؿ الوساطة طالها كاىت يْ هقا ؿ هادو واللىا
ولعػػؿ السػػ ب يػػْ يػػرض ٌػػذي القٓػػود الهشػػددة يػػْ القػػاىوف الفرىسػػْ ٓر ػػش كهػػا ٓػػر  

قدـ  ىاقػة الهشػرع الفرىسػْ  ٍػذي الههارسػة، اللػْ لعل ػر قهػٛ إلِ   عض يقٍا  القاىوف
 شاذا عار ا قف ىطاؽ اله لوؼ والهسلساغ. 

قػػػػدـ هشػػػػروقٓة إلػػػػِ  ً يػػػػْ الػػػػدوؿ العر ٓػػػػة، يقػػػػد ذٌ ػػػػواةهػػػػا  الىسػػػػ ة لهو ػػػػؼ الفقػػػػ
ػػة  غػػرض اللمقػػٓد ال ػػىاقْ  واسػػطة الغٓػػر ، الل ػػرؼ  السػػالؿ الهىػػوو وال ٓو ػػة اٖىآو

 اطػؿ  واقل روا العقد اله ـر قمػِ  ٓػش اٖهشػاج أدهٓػة  غػرض الهسػاقدة قمػِ ا٘ى ػاب
  طٛىَا هطمقا. و د اسلدلوا  عض قمِ ذلؾ  ها ٓمْ:

: قػػدـ  هشػػروقٓة الهحػػؿ الػػذو ٓقػػش قمٓػػً الل ػػرؼ ٖف اٖهشػػاج والمقػػالد ٌػػْ ةٚو
ةحد  هىل ات ال سـ ال شرو يٛ ٓهكف ةف لكوف هحٛ لملعاهؿ لها يْ ذلؾ هف اهلٍػاف 

 لكراهة ا٘ىساف وهعالفة لٕداب العاهة.

                                                           

  .ٚٗاحهد رشٓد لاهٓدو، ه در سا ؽ، صاحساف  .ٔ
 .ٙٗاله در السا ؽ، ص .ٕ
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ااىٓا: قدـ هشروقٓة الس ب لهعالفلً هقل ٓات الىظاـ العاـ وأداب العاهة حلِ 
هشػػػػروقا يػػػػْ  عػػػػض  ل اقػػػػث قمػػػػِ الل ػػػػرؼ  السػػػػالؿ الهىػػػػوو ةو ال ٓو ػػػػةولػػػػو كػػػػاف ا

 اله لهعات  هاؿ هساقدة زو ٓف ققٓهػٓف قمػِ اللغمػب قمػِ هشػكمة العقػـي، ٖىػً ٓػلدو
 ٓػػاـ شػػعص ةعػػر  ٓػػر الػػزوج  ػػ دا  وظٓفػػة هػػف ةٌػػـ ةسػػاس  الفو ػػِ ال ىسػػٓة قمػػِإلػػِ 

لعػػػا ػػػذا ٓعػػػد قهػػػؿ  ٓػػػر ةعٛ ػػػْ ٓو ػػػْ ا٘ى ػػػاب. ٌو رض هػػػش الركػػػالز وظػػػالؼ الػػػزواج ٌو
قطالٍا  اٖساسٓة اللْ لقوـ قمٍٓا اله لهش ا٘سٛهْ، كها ةف القٓاـ  ىزع  وٓ ة اهرةة وا 

ٓلعػػػارض هػػػش ىظػػػاـ اٖسػػػرة وال ىػػػوة، ٖف اللمقػػػٓد ال ػػػىاقْ  واسػػػطة الغٓػػػر ٓآػػػر  ٖعػػػر 
ػذا ٓلعػػارض  هشػكٛت قػدة للعمػؽ  ىسػب الهولػود حٓػث ٓىسػػب طفػؿ لغٓػر ة ٓػً وةهػً . ٌو

 .ئ سب الذو ٓعد هف الىظاـ العاـهش ةحكاـ الى
االاا: قدـ  ٓاـ حالة ال رورة العٛ ٓة يٓهػا ٓعػص العقػـ، حٓػث ةف العقػـ ٚ ٓعػد 
يْ حد ذالً هر ا ٍٓدد اسلهرار الحٓاة ةو السػٛهة ال سػدٓة ولكاهمٍػا،  ػؿ إف اٖ ػرار 

رة هػف الهلرل ة قمِ الل رؼ  اٖهشاج أدهٓة عػارج اطػار العٛ ػة الزو ٓػة ةكاػر عطػو 
 العقـ ذالً.

 املبحث الثاني
 أثر تأجري الرحن على اسس فرض اجلنسية

اف ٌىػػػاؾ  عػػػض الحقػػػوؽ اٚىسػػػاىٓة ٚ ٓهكػػػف اللهلػػػش  ٍػػػا اٚ  عػػػد اىلهػػػا  اٚىسػػػاف 
دة اٚىسػاف اهػر هٍػـ اولػِ اله لهػش  لدولة ها لػذلؾ يػاف ا ػوت الحػؽ يػْ ال ىسػٓة هىػذ ٚو

ؽ اٚىسػػاف يػػػْ ال ىسػػٓة  و ػػػت هعػػٓف او هرحمػػػة الػػدولْ اٌلهاهػػػا  ك ٓػػرا   ٍػػػا، ٚو ٓلقٓػػد حػػػ
دة  ، وال ىسٓة ٌْ را طة  اىوىٓة سٓاسٓة يٕ هعٓىة هف قهري  ؿ لكوف هٛزهة لً هىذ الٚو

لر ط الفرد  الدولة ل ٓف حقو ً داعؿ الدولة والوا  ات الهفرو ة قمًٓ. وهىٍا ها لفرض 
                                                           

  .ٜٕٔ، صٜٓٚٔد. را ْ ق اس اللكٓرلْ، السموؾ الهٍىْ لٗط ا ، هط عة العاىْ، غداد،  .ٔ
يػػػْ  دراسػػػة لحمٓمٓػػػة هقارىػػػة حقػػػوؽ اٚىسػػػاف والقػػػاىوف الػػػدولْ العاص ال ىسػػػٓةي   ػػػار  ػػػا ر طػػػً، .ٕ

ه مػس كمٓػة القػاىوف والسٓاسػة   اهعػة إلػِ  وحػة هقدهػةاطر  الشٓرعة اٚسٛهٓة والقواىٓف الو عٓة،
 ٜٛٔ،صٖٕٓٓ ٛح الدٓف،
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ػو حػؽ هػف حقػوؽ الفػ دة ولسهِ  ال ىسػٓة اٚ ػمٓة ٌو رد اكػدت قمٓػً اٚلفا ٓػات هىذ الٚو
ي هػػف اٚقػػٛف العػػالهْ لحقػػوؽ ا٘ىسػػاف ٘ٔوالهعاٌػػدات الدولٓػػة ، واكػػدت قمٓػػً الهػػادة  

ٚ ٓ ػػوز  -ٕلكػػؿ يػػرد حػػؽ اللهلػػش   ىسػػٓة هػػا.-ٔ حٓػػث ى ػػت قمػػِ :   ٜٛٗٔلسػػىة 
ػا ي ، وى ػت الفا ٓػة حقػوؽ يحرهاف شعص هف  ىسػٓلً لعسػفا  ةو اىكػار حقػً يػْ لغٌٓٓر

 . ئ السا عة هىً قمِ اف ٓكوف لمطفؿ الحؽ يْ ال ىسٓة يور هٓٛدي الطفؿ يْ الهادة
دة  ػػد لكػػوف  ػػْ ال ىسػػٓة اللػْ لهػػىد هىػػذ الػٚو اف اسػس يػػرض ال ىسػػٓة اٚ ػمٓة ٌو

سهِ  حؽ الػدـ دة قمػِ ا مػٓـ دولػة ةسػاس  و ػد ٓكػوف قمػِ، قمِ اٚساس العالمْ ٓو الػٚو
سػػهِ حػػؽ اٚ مػػٓـ، ىقسػػـ ٌػػذا اله حػػث ٓف ىلىػػاوؿ يػػْ الهطمػػب لػػ آر هطم ػػإلػػِ  هعٓىػػة ٓو
ويػْ الهطمػب الاػػاىْ ، حػؽ الػدـةسػاس  لػ  ٓر الػرحـ قمػِ يػرض ال ىسػٓة اٚ ػمٓة قمػِ

حػػؽ ةسػػاس  ىلىػػاوؿ  ال حػػث قػػف لػػ آر لػػ  ٓر الػػرحـ قمػػِ يػػرض ال ىسػػٓة اٚ ػػمٓة قمػػِ
 اٚ مٓـ :

 ولاألاملطلة 
أساس  حن على فرض اجلنسية األصلية علىتأثري تأجري الر

 حق الدم
ػػػً ةو ولسػػػه  ػػػؽ ة ٓو ػػػلـ هػػػىد ال ىسػػػٓة لمطفػػػؿ الهولػػػود قػػػف طٓر ِ  حػػػؽ العالمػػػة ٓو
هػػػىد ةسػػػاس  ٖف ؛ولسػػػهِ   ىسػػػٓة ال ىػػػوي، ةحػػػدٌها ٌػػػذي ال ىسػػػٓة ٌػػػْ را طػػػة الىسػػػب، ٓو

دة  ػػػً ةو  ىسػػػٓة ةهػػػً  غػػػض الىظػػػر قػػػف هكػػػاف الػػػٚو الطفػػػؿ  ىسػػػٓة ا ٓػػػً ةو  ىسػػػٓة ة ٓو
، وحػػؽ الػػدـ لػػً شػػروطٍا يػػْ  .و ٍػذا اٖسػػاس ةعػػذت العدٓػػد هػػف الػػدوؿ وهىٍػػا العػػراؽيٕ 

                                                           

ػػد قػػف حقػػوؽ الطفػػؿ اىظػػر د.ق ػػد الٍػػادو يػػوزو العو ػػْ، .ٔ الحهآػػة القاىوىٓػػة لحقػػوؽ الطفػػؿ  لمهٓز
 . ٓٙ-ٜ٘،صٕٛٓٓدار الىٍ ة العر ٓة،القاٌرة، دراسة لحمٓمٓة هقارىة،، الهدىٓة

 اهعػة  كػز القػاىوىْ لٗ اىػب وةحكاهٍػا يػْ القػاىوف العرا ػْ،ال ىسػٓة والهر ، د. الب قمْ الداودو .ٕ
 . ٖٕ، ص ٜٔٛٔالهو ؿ،
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القاىوف وهف اٌـ شروطً ا وت ىسب الهولود هف والدي اذا كاف قف طٓرػؽ اٖب وا ػوت 
 الىسب هف والدلً اذا كاىت ال ىسٓة لهىد قف طٓرؽ اٖـ . 

سػػى حث يٓهػػا ٓمػػْ يػػْ لحدٓػػد ىسػػب الهولػػود  شػػكؿ قػػاـ وحالػػة لحدٓػػد الىسػػب يػػْ 
 حالة ل  ٓر الرحـ.

 لمولودتحديد نسب ا -أولا 
ةولػػت الشػػٓرعة اٌلهاهػػا  ك ٓػػػرا   حفػػظ الىسػػب، و عمػػت لػػػً سػػورا  هحكهػػا ، حلػػػِ ٚ  

ٓػػدعؿ إلٓػػً هػػف ٌػػو لػػٓس هىػػً، ٚو ٓعػػرج هىػػً هػػف ٌػػو يٓػػً ولوسػػش الفقػػً اٚسػػٛهْ يػػْ 
حٓػػػث لق ػػػؿ الشػػػٍادة ٚو ٓطمػػػب الػػػدلٓؿ قىػػػد اٚ ػػػرار  الىسػػػب هػػػاداـ وا ػػػش ، اا ػػػات الىسػػػب

عة اٚسػػٛهٓة حر ػػت و شػػدة قمػػِ ىظايػػة الىسػػب وىقالػػً، اٚ اف الشػػٓر، الحػػاؿ ٚ ٓىايٓػػً
ػػب قػػف العالمػػة،  عٓػػد قػػف ىسػػ ٍا، وةو ػػب ةف  يحػػّرـ ا٘سػػٛـ الل ىػػْ، يػػاٚ ف الهل ىَّػػِ  ٓر

إلػِ  : " هػف ادقػِ  ػمِ اهلل قمٓػً وسػمـ حٓػث ٓقػوؿ رسػوؿ اهلل ُٓدقِ كؿ إىساف ٖ ٓػً،
و ٓعمـ ةىً  ٓر ا ًٓ يال ىة قمًٓ حراـ "،  ٓر ا ًٓ  .ئ ٌو

اف لمىسػػب آاػػار هٍهػػة هػػف الىاحٓػػة الشػػرقٓة، إذ للرلػػب قمٓػػً ةحكػػاـ للعمػػؽ  أ ػػا  
ٓػة يػْ الىكػاح،  واٖ ىا  ةو  ٍها هعػا ، هىٍػا  ػر الوالػدٓف، وىفقػة اٚ ػا  قمػِ اٚ ىػا ، والٚو

ٓة قمِ الهاؿ  الىس ة ال ػغٓر، والحػؽ يػْ الر ػاقة  اقل ػاري حقػا  وا  ػا  قمػِ إلػِ  والٚو
ة وحػػػؽ الطفػػػػؿ يػػػػْ الىفقػػػة قمٓػػػػً والحػػػؽ يػػػػْ اللعمػػػػٓـ الح ػػػاىة، والرقآػػػػ وحػػػػؽ اٖ ػػػوٓف،

 .يٕ .الخ.والرقآة ال حٓة.
ٓهف ر ػؿ آعػر  ٓػر ٌىاؾ ا هاع هف الفقٍا  الهسػمهٓف قمػِ حرهػة اٚسػلعاىة  حػ

هرةة اعر   ٓر الزو ة هف ا ؿ الح ػوؿ قمػِ اٚى ػاب هٍهػا كاىػت االزوج ةو  وٓ ة 

                                                           

دراسػػػة –د.حسػػىْ هحهػػػود ق ػػػد الػػدآـ ق ػػػد ال ػػػهد، ال  ػػهة الوراآػػػة وهػػػد  ح ٓلٍػػا يػػػْ اٚا ػػػات  .ٔ
 ،ٕٛٓٓ، دار الفكػػػػر ال اهعْ،اٚسػػػػكىدٓرة،ٔهقارىػػػػة  ػػػػٓف الفقػػػػً اٚسػػػػٛهْ والقػػػػاىوف الو ػػػػعْ،ط

 . ٖٚٚص
  ٕٙٔ-ٕٓٔيوزو العو ْ، ه در سا ؽ،ص د.ق د الٍادو .ٕ
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اٚسػػ اب والػػدواقْ، ٖف اٚ ػػؿ يػػْ ٌػػذي الشػػٓرعة السػػهحا  حفػػظ الىسػػب والعػػرض هػػف 
 .ي ٔ اٚعلٛط

دة واذا لػػـ ةهػػً إلػػِ  سػػٓلـ ىسػػب الطفػػؿ، اللػػٓقف هػػف ه ػػدر ال ىػػٓف ةو وا عػػة الػػٚو
دة ويْ ٌذي الحالة لىلفْ الحا ة اٚ رار، وٓلرلب قف ٌػذا الىسػب  هٓػش لِ إ  ه رد الٚو

 .يٕ الحقوؽ الهلفرقة هف اٚهوهة وال ىوة 
واكػػػدت قمػػػِ ذلػػػؾ الشػػػٓرعة ، ا ػػػات الىسػػػب هػػػف اٚب يٓكػػػوف  عقػػػد الػػػزواجإهػػػا ة 

"الولػػػد لمفػػػراش ولمعػػػاٌر  ي: ػػػمِ اهلل قمٓػػػً وسػػػمـ اٚسػػػٛهٓة اسػػػلىادا  قمػػػِ  ػػػوؿ الرسػػػوؿ 
ٌػػو ٖف الهولػػود هعمػػوؽ هػػف هالػػً، ةهػػا هػػف  الح ػػر" ٖف سػػ ب اا ػػات الىسػػب هػػف الػػزوج

يالولػد ٚ ٓىسػب ، لزوج يولدت اهرةلػً ٖ ػؿ هػف سػلة اشػٍر، ةو اذا ولػدت زو ػة ال ػغٓر
عػػػذ  ػػػىفس الحكػػػـ الهػػػادة ة، و يٖ لػػػو ىسػػػب الٓػػػً الهولػػػود  حسػػػب الظػػػاٌرلمػػػزوج ا هاقػػػا ، و 

 . يٗ ٓث حددت ا ؿ هدة لمحهؿ  سلة اشٍري هف القاىوف الهدىْ الفرىسْ حٖٗٔ 
اف الطفػػؿ الهولػػود هػػف اٚـ ال دٓمػػة ٚ ٓمحػػؽ زوج الهػػرةة  ػػاح ة الػػرحـ الحاهػػؿ،  

ٖف اللمقػػٓد لػػـ عػػارج رحهٍػػا هػػف  ٓو ػػة لٓسػػت لٍػػا، وهػػف هىػػْ لػػٓس لزو ٍػػا، يالحهػػؿ 
لٓس هف هالً  طعا  ٚو قٛ ة  ٓىٓة  ٓىٍها، يٛ ٓ وز ىس لً إلًٓ  طعػا ، ولػو ىسػب إلٓػً 

 .  حسب الظاٌر و ب ىفًٓ

                                                           

إلػػِ  د. قػػارؼ قمػػْ قػػارؼ، هػػد  شػػرقٓة الل ػػرؼ يػػْ اٚق ػػا  ال شػػٓرة، رسػػالة دكلػػوراي هقدهػػة .ٔ
وحػػػػوؿ حفػػػػظ اٚىسػػػػاب واٌهٓلٍػػػػا يػػػػْ الشػػػػٓرعة ،  ٕٙٙ، صٖٜٜٔكمٓػػػػة الشػػػػٓرعة  اهعػػػػة  غػػػػداد،

ػػة اٚسػػٛهٓة را ػػش ل فػػاف وال ىػػا ْ، دار لحفػػة الهولػػود   حكػػاـ الهولػػود، هط عػػة ا، ا ػػف  ػػٓـ ال وٓز
 . ٖٕٛ-ٖٕٓ، صٜٜٛٔ ٓروت،ل ىاف،، ال شالر اٚسٛهٓة لمط اقة والىشر واللوٓزش

،الػػػػزواج والطػػػػٛؽ ٔد.احهػػػػد ق ٓػػػػد الك ٓسػػػػْ، اٚحػػػػواؿ الشع ػػػػٓة يػػػػْ الفقػػػػً والق ػػػػا  والقػػػػاىوف،ج .ٕ
ها، هط عة ق اـ،  غداد،  . ٖٚٗ،صٜٚٚٔواااٌر

فػؿ ،اٚ اذا كػاف قالهػا   الحهػؿ   ػؿ الػزواج او ي اىكػار ىسػب الطٖٗٔٓ وز لمػزوج  هو ػب الهػادة   .ٖ
دة وه ِ قمِ س ؿ اٚىساب    ...  حا را  قىد الٚو

 ٕٓٔسعٓد شٓعو، ه در سا ؽ، صو  د.سعدو اسهاقٓؿ ال رزى ْ .ٗ
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ي ىػً ٓحكػـ  ػً يػْ حالػة هػا إذا شػؾ يػْ ال ىػٓف،  الى وو الشٓرؼ ىص الحدٓث ةها
 ولـ ٓح ؿ القطش والٓقٓف يْ ه دري .

 في الم البديمة  تحديد نسب المولود -ثانياا 
ظٍػػػرت يكػػػرة لحدٓػػػد الىسػػػب يػػػْ اٚـ ال دٓمػػػة قىػػػدها ري ػػػت السػػػٓدة هػػػارو وآلٍػػػد 

دلٍػػا لسػػمٓـ الطفمػػة اللػػْ حهملٍػػا  الىٓا ػػة  عػػد ٓػػوهٓف الػػزو ٓف الٓزا ٓػػث وولٓػػاـ إلػػِ  هػػف ٚو
ػورؾ لمعقػـ وذلػؾ هقا ػ ر  آٚؼي ٓٔؿ  سلٓرف المػذاف لعا ػدا هعٍػا  واسػطة هركػز ىٓٓو دٚو

ر لمهركػػػػزآٚي ٓٔو  ،لمسػػػػٓدة وآلٍػػػػد ر للغطٓػػػػة الىفقػػػػات  ٓٓ٘إلػػػػِ  ا ػػػػاية، ؼ دٚو دٚو
لا  اركر قمِ ةف لكوف ةهػا   اٚعر  .  دٓمػة ورحهػا  هسػلعارا  ويْ حالة ااىٓة يقد وايقت ٓر

ػػػػارو لػػػػآمر وذلػػػػؾ هقا ػػػػؿ ة ػػػػ وحهمػػػػت اٖـ الهسػػػػلعارة لقٓحػػػػة  ر،لػػػػزو ٓف ٌهػػػػا  ػػػػولٓف ٌو
الػػزو ٓف، و ػػدة ٌػػارو لػػآمر ٓلػػردد قمػػِ الهػػرةة اللػػْ حهمػػت لػػً ولػػدي، وو ػػش يػػْ  راهٍػػا، 

إلػػِ  وريػػش اٚهػر ،الػزو ٓف لػآمرإلػػِ  وقىػدها و ػعت ري ػػت لسػمٓـ الولٓػد الػػذو حهملػً
 ٓرطاىٓا و عت ةـ  دٓمة لدقِ كٓـ كولوف طفمة لزو ٓف ٚ لعرؼ قىٍها  ويْالق ا . 

 ٓٓٓ٘ٙو ةلػػؼ  ىٓػػة هػف الػػزو ٓف لػػٗـ ال دٓمػػة ٗٔشػٓلا ،  واسػػطة وكالػػة لقا ػت ه مػػغ 
 ىٍٓػػػػا  لٍػػػػا هىٍػػػػا ةلػػػػؼ  ىٓػػػػة للغطٓػػػػة ىفقػػػػات العػػػػٛج، وري ػػػػت كػػػػذلؾ ٌػػػػذي اٖـ لسػػػػمٓـ 

 .ئ ولٓدلٍا
ٛ  ٖا ػػاة  ت الىسػػب ،يقػػد ا هػػػش الفقٍػػا  قمػػِ اف الػػػزواج ف  ٓػػاـ الزو ٓػػة ٓعػػد دلػػػٓ
ػً  الفراشي واذا و عػت ٌػذي العهمٓػة يالولػد ٓا ػت ، ٌو ا و  دلٓؿ ٖا ات ىسػب الولػد ٖ ٓو

ىس ً هف   اح ة ال ٓو ةي ةو الزو ة ٖف الفقٍا  ٚ ٓق دوف  الفراش حقٓقة ال هػاع 
ْ  ٓاـ الحالة الزو ٓة ال حٓ  . يٕ حةوالوط ، اىها ٓق دوف  ً هظىلً ٌو

لكف الدراسات العمهٓة اكدت  شكؿ  طعْ اف الحهض الىووو الذو ٓىقؿ ال فات 
ػػذا ال ػػز  هػػف الحهػػض ٓلػػ ار ، يػػْ سػػٓلو ٛـز العمٓػػةو  هو ػػودة يػػْ ىػػواة العمٓػػة الوراآػػة ٌو

ٓحهػػؿ ال ػػفات الوراآػػة  اف ال ىػػٓفإلػػِ  ااىػػا  ىهػػو ال ىػػٓف هػػا ٓػػلدو  ال ٓلػػة الهحٓطػػة  ػػً
                                                           

ٔ.  www.almoslim.net  ٚٔسح ت  ل ٓرخ/ٚ/ٕٓٔٗ . 
 ٕٓ٘،صٕٗٓٓاٚحواؿ الشع ٓة العرا ْ،  اهعة السمٓهاىٓة،شرح  اىوف ، د. ياروؽ ق د الكٓرـ .ٕ

http://www.almoslim.net/
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مػػػب الفقٍػػػا  ٓػػػروف اف اٚـ  ػػػاح ة الػػػرحـ ٌػػػْ اٚـ الشػػػرقٓة لػػػٗـ  ػػػاح ة الػػػرحـ، وا 
ػػذا هػػا ٗٔ قولػػً لعػػالِ يػػْ سػػورة لقهػػاف أٓػػة   اواسػػلدلو  ي  قولػػً لعػػالِ   حهملػػً ةهػػًيي ٌو

ػـ ، اف اهٍالٍـ اٚ الٛلػْ ولػدىٍـيي ي  ٕٓلكد  وؿ اهلل لعالِ يْ سورة اله ادلة أٓة  ٌو
 .ي ٔ ر  العواهؿ الوراآة الهو ودة يًٓاسلىدوا قمِ الرحـ ك ٓلة لم ىٓف الذو ٓل ا

ف ةو  اٚ ىػا إلػِ  اف حؽ الػدـ ٌػو اٚسػاس يػْ هػىد ال ىسػٓة اٚ ػمٓة هػف اٚ ػٓو
ت حػوؿ اهكاىٓػة  واف اعػلٛط الىسػب، الىسب يػْ حالػة اٚـ ال دٓمػة ٓطػرح  عػض اللسػاٚل

ف ةو ا وت الزو إلِ  اا ات ىسب الهولود  هو ب احكاـ الشٓرعة اٚسٛهٓة اج  ػٓف اٚ ٓو
 اٚ وٓف هف  اىب   وهف ٌو اٚب ةو اٚـ الشرقٓٓف لمطفؿ 

اف اا ات الىسب هف  ٍة اٚـ ٌػْ الهشػكمة اٚساسػٓة اللػْ حػرص اٚسػٛـ قمػِ 
ف ال ىٓف هف حٓث الل آر يْ  الهحايظة قمٍٓا، يالرحـ قى ر اساسْ هف قىا ر لكٓو

 .يٕ ال فات الوراآة لم ىٓف 
ػػػؽ اٖوؿ إلػػِ  ٖب يقػػد اىقسػػػهت أرا اهػػا ىسػػب الهولػػود هػػػف  ٍػػة ا  رةٓػػٓف: الفٓر
اف ىسػب الهولػػود ٌػو لػػزوج  ػػاح ة الػرحـ قمػػِ الػر ـ هػػف قػدـ و ػػود قٛ ػػة إلػػِ  ذٌ ػوا

ػػػؽ اٖوؿ يػػػ ف ىسػػػ ، ْب الطفػػػؿ ٚ ٓل ػػػش الػػػزوج  ػػػاحب الهىػػػ ٓىٓػػػة  ٓىٍهػػػا، و ػػػرةو الفٓر
الى ػػػْ  واسػػػلدلوا  الحػػػدٓث ال ػػػحٓد الػػػذو رواي ال عػػػارو وهسػػػمـ قػػػف قالشػػػة  رضي اف

 ػػاؿ "الولػػد لمفػػراش ولمعػػاٌر الح ػػر" و ػػا  ٌػػذا الحػػدٓث يػػْ الحكػػـ   ػػمِ اهلل قمٓػػً وسػػمـ
،وقػػد الحػػدٓث الشػػٓرؼ  اقػػدة   ػػمِ اهلل قمٓػػً وسػػمـيػػْ   ػػٓة قر ػػت قمػػِ الرسػػوؿ 

قاهػػة هػػف  واقػػد الشػػرع ٓحفػػظ  ػػً اٚىسػػاب وللكػػد قمػػِ حرهػػة اٚقػػراض والىكػػاح، يػػاذا 
ف الطفػػؿ  يػػ لػػزرع لقٓحػػة يػػْ رحهٍػػا لػػزو ٓف اعػػٓرف، حهمػػت اٖـ ال دٓمػػة ذات زوج ىلٓ ػػة

                                                           

 . ٘ٚٔص، ه در سا ؽ، د. احساف احهد رشٓد .ٔ
 . ٕٓٔاحساف احهد رشٓد لاهٓدو، اله در السا ؽ، ص .ٕ
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 ػػاح ة المقٓحػػة إلػػِ  الهولػود ٓىسػػب لمػػزوج وزو لػػً اللػػْ حهمػػت  ػػً وو ػػعلً، ٚو ٓىسػػب
 .ئ وزو ٍا 
 والفؽ الفقٍا  قمِ اف الولد الذو ل لْ  ً الهرةة الهلزو ػة زوا ػا   ػحٓحا  ٓىسػب 
ا ػػػػات الىسػػػػب  ػػػػالفراش ةو . و ػػػػد حػػػدد الهشػػػػرع العرا ػػػػْ شػػػػرطٓف يقػػػط ٖ يٕ زو ٍػػػػاإلػػػِ 

ها :ٔ٘الزو ٓة  هو ب الهادة    ي هف  اىوف اٚحواؿ الشع ٓة العرا ْ ٌو
 اف ٓه ْ قمِ ققد الزواج ا ؿ هدة الحهؿ-ة

ةو كػػاف ذلػؾ ههكىػا ، يػاذا كاىػػت ، اف ٓكػوف اٚل ػاؿ ال ػدىْ  ػػد ح ػؿ  ػٓف الػزو ٓف-ب
ياف الىسب ٚ ٓا ػت . ٚو  الزو ة يْ  مد آعر  عٓدا  قف الزوج ولـ الزواج  الوكالة،

ةف ٚ ٓكػػوف  ػػد  ػػدر هػػف الػػزوج  -ٓهمػػؾ الػػزوج ىفػػْ الىسػػب اٚ يػػْ حػػاللٓف ٌهػػا: ة
 ا رار سا ؽ  ىس ة ولو  هىا .

 . يٖ اف ٓٛقف زو لً قمِ ىفْ الولد، و عد الهٛقىة ٓمحؽ الولد   هً -ب
ػػػػؽ الاػػػػاىْ  ا ٓػػػػً  زوج  ػػػػاح ةإلػػػػِ  اف الهولػػػػود ٓىسػػػػبإلػػػػِ  يقػػػػد ذٌػػػػب ةهػػػػا الفٓر

سلىدوف يْ ، زوج  اح ة الرحـإلِ  ال ٓو ةي الذو لقحت  وٓ لٍا  هالً، ٚو ٓىسب ٓو
لقحػػت  هػػا  زو ٍػػا،  اف الطفػػؿ الهولػػود اىهػػا  ػػا  هػػف لقٓحػػة هػػف  ٓو ػػة اهػػرةةإلػػِ  ذلػػؾ

يػال ىٓف ، و عد اللمقػٓد الػذو ٌػو اٚسػاس يػْ لكػوف ال ىػٓف زرقػت يػْ رحػـ اهػرةة اعػر 
ولهػا كػاف ،  ٓىٍهػا ىكػاح شػرقْ  هو ػب ققػد  ػحٓدهرةة وهػا  ر ػؿ الكوف هف  وٓ ة 

                                                           

 ٍػػذا الحكػػـ يػػْ   ػػٓة لىػػازع يٍٓػػا سػػعد  ػػف ا ػػْ و ػػاص   ػػمِ اهلل قمٓػػً وسػػمـو ػػد حكػػـ رسػػوؿ اهلل  .ٔ
قػػِ سػعد اف ا ػف اعٓػً قل ػً قٍػد الٓػً اف ا ػف ولٓػػدة وق ػد  ػف زهعػة يػْ ولػد  آرػة زهعػة حٓػث اد

زهعة هىً، يا   ػً يق  ػً، و ػاؿ ق ػد  ػف زهعػة : اىػً اعػاي وا ػف ولٓػدة ا ًٓ،ولػد قمػِ يػراش ا ٓػً، 
ٓػػا ق ػػد  ػػف زهعػػة، الولػػد لمفػػراش ولمعػػاٌر الح ػػر،   ػػمِ اهلل قمٓػػً وسػػمـ " ٌػػو لػػؾ يقػػاؿ الرسػػوؿ

عل ة هش العمـ اىً اعو سػودة ٖ ٍٓػا يػْ ظػاٌر الحكػـ واحل  ْ هىً ٓا سودة"، لها رة   رب ش ًٍ  
ا رآٌـ الزلهػْ، هواىػش الهسػلولٓة ال ىالٓػة يػْ الشػٓرعة اٚسػٛهٓة واللشػٓرعات  . اىظر د. ه طفِ

 . ٕٕٚ،صٜٜٛٔال زالٓة العر ٓة، هكلب القطاف لمط ش والىشر، غداد،
 . ٕٓٔاحساف احهد رشٓد لاهٓدو، اله در السا ؽ، ص .ٕ
 . ٕٔ٘الكٓرـ، ه در سا ؽ، ص د. ياروؽ ق د .ٖ
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اٚ ، وكوف ل  ٓر الرحـ قهؿ هحـر و ٓػر شػرقْ، اٚهر كذلؾ ياف ال ىٓف ٓىسب الٍٓها
ػػً الط ٓعٓػػٓف، ٖف الق ػػد هػػف الىسػػب ٌػػو الىسػػب إلػػِ  اىػػً ٚ ٓػػلار قمػػِ ىسػػ ة الولػػد ا ٓو

هػػػف اٖب ٚو الحقٓقػػػْ وه ػػػرد ا ػػػرار هػػػف اٚب ةف اٚ ػػػف ٌػػػو ا ىػػػً ٓكفػػػْ ٖا ػػػات ىسػػػ ً 
ػدوا ٌػػذا ئ ٓلو ػؼ ا ولػً قمػِ الػزواج ال ػحٓد ةو الفاسػػد ةو الػوط   شػ ٍة  ػذٌب هٓل . ٓو

ػػذا ٌػػو العاهػػؿ الػػورااْ ةسػػاس  ةف الوالػػد ٓسػػهِ ا ػػا  قمػػِإلػػِ  الل ػػاي اف الحٓػػاهف هىػػً ٌو
.ٓذٌب رةو هف الفقً اف اا ات الىسػب هػف  ٍػة اٖـ ٓكػوف  هو ػب  يٕ الذو ٓا ت اٚ وة

و الشػػٓرؼ "الولػػد لمفػػراش ولمعػػاٌر الح ػػر" هسػػلىدٓف يػػْ ذلػػؾ قمػػِ الحكػػـ الحػػدٓث الى ػػو 
د قمػِ ه ػدة ا ػف زهعػة حٓػث اسػلى يػْ   ػٓة  مِ اهلل قمًٓ وسػمـالذو حكـ  ً الرسوؿ 

وحٓػػػػث اف الحقٓقػػػػة العمهٓػػػػة  ػػػػد لعلمػػػػؼ هػػػػش الحقٓقػػػػة الشػػػػرقٓة ،ولػػػػٓس ، الولػػػػد لمفػػػػراشي 
ٓقػػػة الشػػػرقٓة ٓحكػػػـ  الظػػػاٌر  ٍػػػدؼ والحق،  ال ػػػرورة اف ٓكػػػوف الظػػػاٌر هطا قػػػا  لموا ػػػش

ػدو ٌػذا اٚل ػاي ٓػروف اف  اسلقرار العٛ ات اٚسٓرة لكف الحقٓقة قمهٍا قىد اهلل، اف هٓل
ىسب الهولود هف رحـ هل رة ٓعود لػٗـ  ػاح ة الػرحـ ةو لػٗـ اللػْ لمػد طفمٍػا وزو ٍػا 

ف الػزواج الشرقْ ٚو  ٓهة ل احب الحٓواف الهىوو و اح ة ال وٓ ة يْ ٌذي الحالػة ٖ
ٓ ب اف ٓكوف شرقٓا   حٓحا ، ولعددت أرا  حٓث ٓر  آعروف اف الطفؿ الهولود هػف 

ٚو ٖهً  اح ة الرحـ قمِ قكس رةو آعر  اهً ال ٓولو ٓةإلِ  الرحـ الهل رة ٚ ٓىسب
اف ىسػب الهولػود هػف الػرحـ الهػل رة ٓا ػت لػٗـ  ػاح ة الػرحـ واٖـ  ػاح ة إلػِ  ٓذٌب

  .يٖ ال وٓ ة 
ىػػلج هػػف لمقػػٓد  ٓو ػػة اهػػرةة  لحقٓقػػة الوا عٓػػة ٌػػْ اف ال ىػػٓف يػػْ اٖـ ال دٓمػػةاف ا

وها  ر ؿ  ٓىٍها ىكاح شرقْ  حٓد، وهػا داـ اٖهػر كػذلؾ يػ ف ال ىػٓف ٓىسػب إلٍٓهػا، 
ػػً، ٖف إلػػِ  وكػػوف هسػػ لة لػػ  ٓر الػػرحـ هحرهػػة ،يػػاف ٌػػذا ٚ ٓػػلار يػػْ ىسػػب الولػػد ة ٓو

ٚ   اللحػػٓرـ  ػػد  ػػا   عػػد اٚىعقػػاد واللمقػػٓد،  سػػ ب اسػػلعهاؿ رحػػـ الهػػرةة الهسػػل  رة اسػػلعها

                                                           

  ٕٓ٘اله در السا ؽ، ص .ٔ
  ٙٚٔاحساف احهد رشٓد لاهٓدو، اله در السا ؽ، ص .ٕ
  ٖٛٙد. احهد ق ٓد الك ٓسْ، ه در سا ؽ، ص .ٖ
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ـ لػػـ ٓػػدعؿ يػػْ ة ػػؿ لكػػوٓف ال ىػػٓف  ػػؿ  ػػا  هػػف   ٓػػر هػػ ذوف  ػػً شػػرق ا، وقمٓػػً يػػاللحٓر
 طٓرؽ لغذٓلً اللْ ىلج قىٍا ىهالي ولكاهمً.

ٚو ٓزاؿ الىقاش هحلدها  يْ القاىوف الو عْ حوؿ ٌػذا الهو ػوع، لػذلؾ لػـ ٓلفقػوا 
يػػْ ٌػػذي الق ػػٓة، يٍىػػاؾ لٓػػار  ػػوو يػػْ الغػػرب ٓعطػػْ حػػؽ  قمػػِ ىلٓ ػػة حاسػػهة وىٍالٓػػة

ٓات الهلحدة اٚهٓركٓة، ويْ  ٓة ير ٓىٓا يْ الٚو اٖهوهة القاىوىٓة لٗـ ال دٓمة، كها يْ ٚو
ٓػػة كالٓفورىٓػػا، يلعػػد اٖـ  ػػاح ة ال وٓ ػػة ٌػػْ اٖـ  ػػا. ةهػػا يػػْ ٚو القػػاىوف ا٘ىكمٓػػزو ةٓ  

اللػْ لهػىد ال ىسػٓة اٚ ػمٓة قػف طٓرػؽ  رالٓمٓةالقاىوىٓة لمطفؿ. اها يػْ اللشػٓرعات اٚسػ
ػػؽ لػػ  ٓر الػػرحـ  ٓػػر هسػػهوح  ػػً، والٍٓػػودو ٌػػو هػػف كاىػػت  اٚـ، يػػ ف اٚى ػػاب قػػف طٓر

ةهً ٍٓودٓة، ياٖـ قىدٌـ ٌػْ اللػْ لحهػؿ ولمػد، وآ ػا  الكىٓسػة اٖراوذوكسػٓة ٚ لرحػب 
 ٓو ػة همقحػة ولكػف رحـ اهرةة لزرع  اسلل ار الرحـ الهسل  ر. والقاىوف ا٘ٓطالْ ٓهىش 

كوىػػا  اٖ ػػواف هعػػرويٓف ٓق ػػؿ إذا كػػاف  شػػكؿ لطػػوقْ إىسػػاىْ،  شػػروط وهىٍػػا اف ٓكػػوف ٓو
 .قمِ  ٓد الحٓاة 

 اف هس لة ل  ٓر الرحـ لعٛج حاٚت العقـ ٓفرض قمٓىا طرح السلاؿ اللالْ: 
  ٌؿ ٓ وز اللدعؿ يْ عمؽ اهلل وهعالفة سىة اهلل يْ العمؽ 

  
و عٛؼ اٖهػر الط ٓعػْ إذا   ولم واب قمِ ٌذا السلاؿ ىقوؿ ةف العقـ هرض، ٌو

كاف اله ٓض سمٓه ا، و د ٓو د عمؿ يْ الرحـ وٓكػوف قػٛج  عػض ةىػواع العقػـ   سػموب 
قمهْ لقىْ حدٓث، والعٛج الط ْ حػؽ هػف الحقػوؽ الهشػروقة يػْ ٌػذي الهسػ لة هػا داـ 
ٚ ٓدعؿ يْ العهمٓة طرؼ االث ة ى ْ  ٓر شرقْ، ياللكٓٓؼ الشر قْ لٍذي الهس لة ٌو 
ةف العقػػػـ ةو قػػػدـ ا٘ع ػػػاب هػػػرض، واٖحادٓػػػث يػػػْ طمػػػب اللػػػداوو كآػػػرة و ػػػد ورد يػػػْ 
الحدٓث الى وو  ولً  مِ اهلل قمًٓ وسمـ "لداووا ق اد اهلل"، ٚو شؾ اف ا٘ى ػاب وو ػود 
الىسؿ هف الحا ات ال روٓرة لٙىساف، والهسػاقدة قمػِ ا٘ى ػاب لػٓس يٍٓػا هػا ٓعػالؼ 
سػػىة اهلل يػػْ عمقػػً، ولٙىسػػاف ةف ٓطمػػب ذلػػؾ  كػػؿ وسػػٓمة ههكىػػة، دوف ةف ٓلعػػد  حػػدود 
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الشػػػرع و ػػػوا طً،اىها اللحػػػٓرـ ٓكػػػوف قىػػػد الم ػػػو  إلػػػِ هػػػا ٓهػػػس حرهػػػة  سػػػد اٚىسػػػاف 
  وهعالفة اٚحكاـ الشرقٓة  ادعاؿ طرؼ ا ى ْ يْ العٛ ة الزو ٓة الشرقٓة .

 ٓر الػرحـ ، إٚ اىػً يػْ ولقد كاف القاىوف الفرىسْ وا حا  يْ ح ر قهمٓات ل  
ي هػػف القػػاىوف الهػػدىْ الفرىسػػْ هػػا ٓسػػهد لكػػؿ ٕٖٗهسػػ لة الىسػػب يقػػد  ػػا ت يػػْ الهػػادة 

طفؿ ط ٓعْ هولود عارج ىطاؽ العٛ ػة الزو ٓػةي ولػـ ٓسػلطش اا ػات ىسػ ً هػف اٚب اف 
هكػػػف  ٓطالػػػب  الىفقػػػة هػػػف الشػػػعص الػػػذو كػػػاف قمػػػِ قٛ ػػػة  والدلػػػً ااىػػػا  هػػػدة الحهػػػؿ ٓو

ت ٌػػػذي العٛ ػػػة  كايػػػة وسػػالؿ اٚا ػػػات وهىٍػػػا ال  ػػػهة الوراآػػػة ٚو ٓشػػػلرط لمطفػػؿ اف ٓا ػػػ
علهػػد قمػػِ ىلػػالج اللحالٓػػؿ يػػْ اا ػػات ىسػػب الطفػػؿ  .و ػػد ئ لػػوير ادلػػة او  ػػرالف هسػػ قة ٓو

ػػؽ رحػػـ هسػػل  ر الػػريض هػػف   ػػؿ دالػػرة  د قػػف طٓر ٓوا ػػً كػػؿ هػػف ٓح ػػموف قمػػِ اٚٚو
مٍها ،يقد ةاارت   ٓة زو ٓف يرىسٓٓف الىفوس يْ يرىسا  لس ٓؿ الطفؿ  اقل اري هف ىس

ٓػػػات الهلحػػػدة اٚهٓركٓػػػة، الكآػػػر هػػػف  ح ػػػٛ قمػػػِ طفمٍهػػػا  لػػػ  ٓر رحػػػـ اهػػػرةة يػػػْ الٚو
إزا  الحػػػاٚت  الىقاشػػػات قمػػػِ الػػػر ـ هػػػف ةف القػػػاىوف ٓىطػػػوو قمػػػِ شػػػْ  هػػػف الهروىػػػة

لػاو  ػرب  ػآرس، قػف الػزو ٓف  ا٘ىساىٓة العا ػة. يقػد ةير ػت هحكهػة يػْ  ػاحٓة كٓر
لػػػدٓف هػػػف لػػػوس اى مػػػوس هػػػش طفملػػػٓف لػػػوةهلٓف ح ػػػٛ قمٍٓهػػػا هػػػف رحػػػـ هػػػل رة يػػػْ العا

ةهٓركا. وقمِ الر ـ هػف ةف الطفملػٓف  مغلػا سػف الاالاػة لكػف الق ػٓة لػـ لحسػـ يػْ ةرو ػة 
 لسػ ٓؿ اللػوةهلٓف وك ىٍهػػا  الهحػاكـ ٚو يػْ دالػرة اللسػ ٓؿ الهػدىْ حٓػػث طالػب الزو ػاف

 .يٕ  هولوداف هف  م ٍها
ال مد اٖورو ْ الوحٓد الذو ٓهىػش لػ  ٓر اٖرحػاـ يفػْ إٓطالٓػا لحػوؿ  لٓستويرىسا 

 .شعص آعر للحقٓؽ اٖهوهةإلِ  القواىٓف دوف الم و 
حػػؽ الػػدـ يػػْ حػػاٚت لػػ  ٓر الػػرحـ  ػػد ةسػػاس  اف يػػرض ال ىسػػٓة اٚ ػػمٓة قمػػِ

لكػػػوف  ػػػع ة يػػػْ حػػػاٚت و ػػػود عػػػٛؼ  ػػػٓف اٚطػػػراؼ حػػػوؿ ال ػػػاث ىسػػػب ال ىػػػٓف ،اف 
دة قف طٓرؽ الرحـ الهل رة الق ا  لـ ٓسلط ش حسـ هس لة اا ات الىسب يْ هسالؿ الٚو

                                                           

 . ٕٗٔسركوؿ ه طفِ احهد، ه در سا ؽ،ص .ٔ
ٛ  قف ه مة الشرؽ اٚوسط يْ  .ٕ  . ٖٕٛٔٔ،العدد ٕٕٔٓ/ٛ/ٌٜٔ ٓرة،ٖٖٗٔره اف  ٖٓىق
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ـ. اف يػػػرض يىراٌػػػا لػػػارة لحكػػػـ لػػػٗـ  ػػػاح ة ال ٓو ػػػة ولػػػارة لحكػػػـ لػػػٗـ  ػػػاح ة الػػػرح
حػاٚت اللعػدد يػْ ال ىسػٓة قىػدها إلػِ  حؽ الدـ  ػد ٓػلدوةساس  ال ىسٓة اٚ مٓة قمِ

هػف ٌػذي الػدوؿ  دد ال ىسػٓة وكػؿو  ػد ٓكػوف احػد اٚطػراؼ هلعػة ىسٓة اٚطراؼ لعلمؼ 
  حؽ الدـ.ةساس  لفرض ال ىسٓة قمِ

 املطلة الثاني
حق أساس  صلية علىحن على فرض اجلنسية األتأثري تأجري الر

 االقلين
هىد الطفؿ  ىسٓة الدولة اللْ ولد قمِ ا مٓهٍا و غػض الىظػر  ٓق د  حؽ اٚ مٓـ

طػػة الهادٓػػة  ػػٓف الهولػػود وا مػػٓـ الرا ةسػػاس  ولهػػىد ال ىسػػٓة قمػػِ، ئ قػػف  ىسػػٓة والدٓػػً
دة ٓسػػاقد قمػػِ الق ػػا  قمػػِ ةسػػاس  الدولػػة، والحقٓقػػة اف اٚ مػػٓـ لهػػىد ال ىسػػٓة هىػػذ الػػٚو

اشكالٓة اىعداـ ال ىسػٓة اللػْ  ػد لحػدث يػْ الوا ػش ىلٓ ػة اٚعػذ  حػؽ الػدـ ك سػاس لهػىد 
ولػػػذلؾ ى ػػػت هعظػػػـ الػػػدوؿ اللػػػْ اعػػػذت  حػػػؽ الػػػدـ ك سػػػاس لهػػػىد ، ال ىسػػػٓة اٚ ػػػمٓة

يػْ  عػض الحػاٚت لهىػش و ػوع  كاسػلاىا ل ىسٓة اٚ مٓة يْ  واىٓىٍا قمِ حػؽ اٚ مػٓـ ا
ذا ها ىص قمًٓ القاىوف العرا ْ هف حاٚت هػىد ال ىسػٓة  ،يٕ حاٚت اىعداـ ال ىسٓة  ٌو

حؽ اٚ مٓـ لمهولودٓف قمِ اٚرا ْ العرا ٓة هف ة وٓف ه ٍولٓف ويْ حالػة ةساس  قمِ
حلاجاحد الوالدٓف ياىً ٓمحؽ   ىسٓلٍها  المقٓط. واذا ظٍر لمهولود  اا ات الىسب.إلِ  ٓو

ٓػػات الهلحػػدة اٚهٓركٓػػة يػػْ هقدهػػة الػػدوؿ اللػػْ اعػػذت  ٍػػذا اٖسػػاس يػػْ  ولعػػد الٚو
دة الطفػػؿ ،يػرض ال ىسػػٓة اٚ ػمٓة ػػْ لعلهػد قمػػِ هكػاف ٚو إٚ اىػً ٓ ػػوز لمهولػػودٓف ، ٌو

                                                           

لاىْ ،ال ىسػػٓة والقوهٓػػة يػػْ لشػػٓرعات الػػدوؿ العر ٓة دراسػػة هقارىةي،هىشػػورات د.سػػعٓد ٓوسػػؼ ال سػػ .ٔ
 . ٕ٘ٔص ، ٖٕٓٓالحم ْ الحقو ٓة،  ٓروت ،

سػػىآرا هحهػػد ىٍػػاد ه ػػطفِ، ال دٓػػد والقػػدٓـ يػػْ  ػػاىوف ال ىسػػٓة العرا ٓة دراسػػة هقارىػػةي، هط عػػة  .ٕ
 . ٙٗٔص ،ٜٕٓٓالىد، السمٓهاىٓة،
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ف اهػٓركٓٓف يػْ العػارج الح ػوؿ قمػِ ال ىسػٓة اٚ ف هف ا ػٓو هٓركٓػة اذا كػاف احػد اٚ ػٓو
ٛ  لم ىسٓة اٖهٓركٓة   .ئ ةو كٌٛها حاه

لعػدـ و ػود حكػـ  اف هو ؼ الق ا  اٚهٓركْ  ٓر وا د يْ هسػ لة اٖـ ال دٓمػة 
  ػػػالْ هوحػػػد يػػػْ هسػػػ لة لحدٓػػػد الىسػػػب، يػػػ عض الهحػػػاكـ ل ىػػػت يػػػْ  عػػػض الق ػػػآا 

اٚ ػػػواف الشػػػػرقٓاف  ٓو ػػػة ٌهػػػػايٓكػػػػوف  ػػػاحب الحػػػػٓهف و ػػػاح ة ال ، العواهػػػؿ ال ٓىٓػػػة
يْ   ٓة  قمِ اٚساس ال ٓىات الوراآة ٖٜٜٔوحكهت هحكهة كالٓفورىٓا قاـ ، لمطفؿ

 اا ػات الىسػب هػف اٚـ قمػِإلػِ  قر ت اهاهٍا،  ٓىها ال ٍت هحاكـ اعر  يْ اهٓركػا
دة  .يٕ ةساس الحهؿ والٚو

ٓػا  اىوىػا   ةف العدٓد هف الدوؿ ىظهت هسػالة لػ  ٓر الػرحـ  ت الهلحػدة كهػا يػْ الٚو
ال ٓولو ٓػػػةي.  و هو ػػػب  اىوىٍػػػا يػػػ ف اٖـ اللػػػْ لمػػػد الطفػػػؿ ٌػػػْ اٖـ القاىوىٓػػػة اٚهٓركٓػػػة.

ػً ال ٓولػو ٓٓف  اٖهٓركْحٓث اشلرط القاىوف  ٘قطػا  ال ىسػٓة لمطفػؿ ةف ٓكػوف ةحػد ة ٓو
ٛ  لم ىسٓة   .يٖ  اٖهٓركٓةةو كٌٛها حاه

دة واللْ لدعؿ يٍٓا ويْ  ٓرطاىٓا ٓعل ر الطفؿ الىالج هف العهمٓات الل كىمو ٓة لمٚو
ىْ ٓسهد    را  هاؿ ٌذي قى ر ا ى ْ  ٓر شرقْ ،قمِ الر ـ هف ةف القاىوف ال ٓرطا

 .يٗ العهمٓات
ٓو دوا ةف  رارات الهحاكـ الفرىسٓة هل آىة يْ ٌػذا اله ػاؿ ، حٓػث  ػررت هحكهػة 

هولػػػودٓف   ػػػحة ل ىػػػْ اٚطفػػػاؿ ال ٜٜٓٔ/٘/٘ٔاسػػػللىاؼ  ػػػآرس يػػػْ  ػػػرار لٍػػػا  لػػػ ٓرخ 
 طٓرقة اٖـ ال دٓمة، وىق ت هحكهػة الػىقض الفرىسػٓة  ػرار هحكهػة اٚسػللىاؼ يػْ  ػرار 

حٓث  ا  يْ القرار ةف الهرةة اللْ لملـز  هقا ؿ ةو ل رقا   ، ٜٜٔٔ/ٖ/ٖٔ در  ل ٓرخ 

                                                           

 . ٕٚٔٓ/ٔ/ٖٓ ل ٓرخ  www.travel.state.gov وىْهعموهات ه عوذة هف الهو ش اٚلكلر  .ٔ
 . ٔٚٔ-ٓٚٔحهد رشٓد، ه در سا ؽ، ص ةحساف إ .ٕ
  اله در السا ؽ ىفسً. .ٖ
  .ٜٓٔد. سعدو ال رزى ْ وسعٓد شٓعو، ه در سا ؽ، ص .ٗ

http://www.travel.state.gov/
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دلػً ٓعػالؼ ه ػدة هع ػوهٓة  سػـ اٚىسػاف  ةف لحهؿ  ىٓىػَا ٖ ػؿ ةف للىػازؿ قىػً هىػذ ٚو
 . ئ الشع ٓة  اٖحواؿالهساس وه دة قدـ إهكاف 

ويػػْ ةلهاىٓػػا قػػرض قمػػِ الق ػػا    ػػٓة لعػػد اٖولػػِ هػػف ىوقٍػػا، حلػػِ إىٍػػا لفلػػت 
ىقػػص يػػْ اللشػػٓرش ٌىػػاؾ، يقػػد حػػدث ةف اهػػرةة الفقػػت هػػش اهػػرةة ةعػػر  قمػػِ إلػػِ  اٖىظػػار

دة، ىظٓػر ة ػر و ػؿ  ٕٚإلػِ  اسل اية  ٓ ػة هىٍػا هع ػ ة هػف زو ٍػا حلػِ لػلـ الػٚو
ػػػْ اٖشػػػٍر ةلػػػؼ هػػػارؾ ةلهػػػاىْ  ٓسػػػلحؽ الػػػديش قىػػػد الطمػػػب، و عػػػد لهػػػاـ هػػػدة الحهػػػؿ ٌو

اللسعة، ولدت طفمة، ولـ لسمٓهٍا ٖ وٍٓا ويقا لها ٌو هلفػؽ قمٓػً، و   ػت اٖـ ال دٓمػة 
اله مغ الذو لـ اٚلفاؽ قمًٓ  ٓف الطريٓف، ولـ ٓح ؿ ةو شؾ قىد  هٓػش اٖطػراؼ يػْ 

دة،ةف حدث وا رو لحمٓؿ لدـ الطفمة إلِ  ىسب الطفمة وةكػدت   عد قاـ هف حػدوث الػٚو
ال حوث ةف الطفمة ىل ت قػف العٛ ػة العادٓػة  ػٓف اٖـ ال دٓمػة وزو ٍػا، وةف قهمٓػة زرع 
ال ٓ ة الهمقحة هف الزو ٓف  اح ْ ال ٓ ة والحٓػواف لػـ لػى د، وقمػِ الػر ـ هػف ذلػؾ 

يػػ د  ٌػػذا  يػػ ف اٖـ ال دٓمػػة لػػـ لسػػلرد طفملٍػػا، ٖىٍػػا كاىػػت لسػػمهت اله مػػغ الهلفػػؽ قمٓػػً،
ػو ةف ٓ ٓػش ا٘ىسػاف ةطفالػً إلِ  العهؿ سوؽ لمىعاسة  دٓد ٓلفؽ هش الع ػر الحػدٓث، ٌو

وٓقوؿ الدكلور  هاؿ ة و السرور ةسلاذ ةهراض الىسا  واللولٓػد وقهٓػد  ىظٓر اهف هعٓف.
ػػر، ةىػػً حػػدث الفػػاؽ  ػػٓف زو ػػة وزو ٍػػا هػػف ىاحٓػػة واهػػرةة  كمٓػػة الطػػب يػػْ  اهعػػة اٌٖز

ش ال ٓ ة الهمقحػة هػف الػزو ٓف يػْ رحػـ الهػرةة اٖعػر ، وزرقػت للو  ةعر  هف ىاحٓة
ال ٓ ػة الهمقحػػة يػػْ رحهٍػػا، وىهػػا ال ىػػٓف، و ػػالفحص الط ػػْ ل ػػٓف ةف ال ىػػٓف  ػػً  عػػض 
العٓػػوب العمقٓػػة اللػػْ ٓهكػػف قٛ ٍػػا  اللػػدعؿ ال راحػػْ ةاىػػا  يلػػرة الحهػػؿ، يري ػػت اٖـ 

عػػػػدٓر وال راحػػػػة، و ػػػػر ت الحا ػػػػىة ٌػػػػذا ا٘ ػػػػرا ، ىظػػػػرا ٖىػػػػً سٓعر ػػػػٍا لهعػػػػاطر الل
 عرض الحالط هػا  ػد ٓحػدث ال ىػٓف هػف ة ػرار ىلٓ ػة قػدـ قػٛج العٓػب العمقػْ الػذو 

                                                           

ال ٓو ػػة و ػػٓف اٚـ الحاهمػػة ٓقػػوؿ يراىسػػوا لٓػػرو ةىػػً يػػْ حالػػة الىػػزاع قمػػِ طفػػؿ  ػػٓف اٚـ  ػػاح ة  .ٔ
يالغم ػػػة لكػػػوف لػػػٗـ الحاهمػػػة هػػػف اٖـ  ػػػاح ة ال ٓو ػػػة  اٖـ ال ٓولو ٓػػػةي ، اذ اف لوا عػػػة   الىٓا ػػػة

ػػا  دة طفػػؿ هىٍػػا و ػػعلٍا  ٌٓر اللولٓػػد ةٌهٓػػة ك ػػر ، يالقػػاىوف الفرىسػػْ ٓعا ػػب الهػػرةة اللػػْ لػػدقْ ٚو
ٛ  قف اله در السا ؽ، ص  . ٕٔٔىق
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قػدـ قػٛج إلػِ  شع ً اٖط ا ، ةاىا  يلرة الحهؿ، ي د  ٌذا الىػوع هػف اللعا ػد الغٓرػب
و ػػػد ٓحػػػدث ةف اٖـ  إىسػػػاف كػػػاف ٓهكػػػف قٛ ػػػً  ٓسػػػر لػػػو كػػػاف يػػػْ رحػػػـ ةهػػػً الط ٓعٓػػػة،

لػػوةـ هعلمفػػٓف يػػْ ال ٓ ػػة والحٓػػواف الهىػػوو،  ػػ ف للعػػذ  ٓ ػػة همقحػػة هػػف لحهػػؿ   ال دٓمػػة
زوج  اح ة ال ٓ ة، و ٓ ة ةعر  هف اهرةة ةعر  همقحة هف زو ٍا، ولزرع ال ٓ لاف 
الهمقحلاف الهعلمفلاف يْ اله در يْ رحػـ اٖـ ال دٓمػة، يلحهػؿ  لػوةـ هعلمفػْ اله ػدر، 

دة، للحدٓػدإلِ  هها ٓلدو ػذا هػا إلػِ  ىسػب كػؿ طفػؿ اللىازع  عد الٚو ػً الحقٓقٓػٓف. ٌو ة ٓو
 اسػػلل ارحػػدث  الفعػػؿ، يقػػد ىشػػرت  ػػحٓفة ال اردٓػػاف ال ٓرطاىٓػػة ي ػػٓحة هػػف ي ػػالد 

اٖرحاـ حوؿ السػٓدة إى ػٓٛ اللػْ لعا ػدت هعٍػا ةسػرة  ٓػر  ػادرة قمػِ ا٘ى ػاب، لكػف لػـ 
قحة هف ٓقل ر اٖهر قمِ ٌذي اٖسرة،  ؿ  اـ الط ٓب الهعلص  غرس  ٓ ة ةعر  هم

، وىها ال ىٓىاف ىهوا ط ٓعٓا يػْ رحػـ ٜٜٙٔزو ٓف آعٓرف و د لـ ٌذا يْ شٍر س له ر 
ٌذي اٖـ، وهف الغٓرب ةف ةى ٓٛ دايعت قف ىفسٍا ولذرقت   ىٍا لقػـو   دعػاؿ السػرور 

 .ئ قمِ اٖسر العا زة قف ا٘ى اب 
ة اللػْ ولػد اٚ مٓـ لفرض ال ىسٓة اٚ ػمٓة ٓعطػْ الهولػود  ىسػٓة الدولػةساس  اف

ال ىٓف قمِ ا مٓهٍا  غػض الىظػر قػف  ىسػٓة اطػراؼ العٛ ػة او اٚب ال ٓولػو ْ واٚـ 
ة ٓٚعػػػذ  ٍػػػذا اٚسػػػاس لفػػػرض ال ىسػػػال ٓولو ٓػػػة واٚـ  ػػػاح ة الػػػرحـ. وىحػػػف ىػػػر  اف ا

ل ىسػٓة هىػذ حٓث ٓ هف لمطفؿ حقػً يػْ ا،  مٓة ٌو اٚي ؿ  الىس ة لمطفؿ الهولوداٖ
دلػػً  غػػض الىظػػر قػػف  طػػراؼ العٛ ػػة والعٛيػػات اللػػْ  ػػد لحػػدث  ػػٓف اٚطػػراؼ يػػْ ةٚو

 اا ات الىسب.

                                                           

 . ٕٛٗ، صٜٜٛٔ، دار الفكر العر ْ، ٔط، ٚسلىساخ واٚى ابد. كاـر السٓد  ىٓـ، ا .ٔ
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 الخاتمة
 :الستنتاجاتأولا: 

 اف هف اٌـ اٚسلىلا ات اللْ لو مىا الٍٓا يْ ٌذا ال حث ها ٓمْ:
اف قهمٓػات لػ  ٓر الػرحـ ا ػ حت اهػرا  وا عػا  ٚ ٓهكػف لفادٓػً ، ٚو ػد لمػدوؿ هػػف ةف  -ٔ

كػػؿ اله ػػاٚت ولسػػف  ػػواىٓف هىاسػػ ة وآ ػػاد الحمػػوؿ لواكػػب اللطػػور اللكىمػػو ْ يػػْ 
 القاىوىٓة  ها ٓىاسب اٚشكالٓات الهو ودة.

اف هػىد ال ىسػٓة قػف طٓرػؽ حػؽ الػدـ الهىحػدر هػف اٚب  ػد ٚ ٓآػر اٚشػكالٓة يػػْ  -ٕ
 اٚـ ال دٓمة.

اف هسػػ لة اللطػػور اللكىمػػو ْ يػػْ ه ػػاؿ اللمقػػٓد ال ػػىاقْ ٌػػْ هػػف اكاػػر الهسػػالؿ  -ٖ
  ٚ وحرهػػة  سػػدي هػػف  ٍػػة وهسػػ لة الىسػػب واعػػلٛط   ا٘ىسػػافٚرل اطػػً القاىوىٓػػة  ػػد

الوسػػالؿ الحدٓاػػة إلػػِ  اٚىسػػاب هػػف  ٍػػة اعػػر ، يفػػْ ىظػػر الشػػرع ٚ ٓ ػػوز الم ػػو 
دة الطفؿ.  اللْ للدو ادعاؿ قى ر ة ى ْ يْ قهمٓة ٚو

ػو حػؽ ٓا ػت ، اف ال ىسٓة حػؽ هػف حقػوؽ اٚىسػاف ى ػت قمٓػً الهواآػؽ الدولٓػة -ٗ ٌو
دة دة الطفػػػؿ هػػػػف اٚـ ال دٓمػػػػة ٚ ٓىفػػػْ ٌػػػػذا الحػػػػؽ يهػػػف حػػػػؽ الطفػػػػؿ و  ،هىػػػذ الػػػػٚو ٚو

 الهولود اللهلش   ىسٓة دولة هعٓىة.
هسػ لة ال ىسػٓة لمهولػود قػف طٓرػؽ إلػِ  اف الكآر هف الدوؿ لـ للطػرؽ يػْ  واىٓىٍػا -٘

و ػػد ٓكػػوف السػػ ب ٌػػو قػػدـ ا احػػة  ػػاىوف لمػػؾ الػػدوؿ لهسػػ لة لػػ  ٓر  ،الػػرحـ الظلػػر
ه ػػاح لكػػف الهشػػرع لػػـ ٓلطػػرؽ لهسػػ لة و  ر الػػرحـ هػػىظـ  القػػاىوفةو ةف لػػ  ٓ، الػػرحـ

 ال ىسٓة.
 ل  ٓر الرحـ. اف الكآر هف الدوؿ لعلهد قمِ الق ا  يْ حؿ اشكاٚت -ٙ

 :التوصياتثانياا: 
 هف ةٌـ اللو ٓات يْ ه اؿ  ىسٓة الهولود ٌْ:

اع لسػلطٓش ال ػػ اف الػدوؿ اللػْ لعلهػد قمػِ اٚ مػٓـ ك سػػاس لفػرض ال ىسػٓة اٚ ػمٓة -ٔ
 . ىفس الحكـ  الىس ة لمهولود قف طٓرؽ اٚـ ال دٓمة و دوف شروط
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ي ىٍػػا ، اف الػػدوؿ اللػػْ لعلهػػد قمػػِ اٚسػػاس العػػالمْ ةو حػػؽ الػػدـ الىحػػدر هػػف اٚـ -ٕ
ه محة الطفؿ لقل ْ ةف ٓهىد الطفؿ  ٖف ؛لسلطٓش العوؿ قمِ اٚحكاـ الق الٓة

ىسٓة يػْ اٚسػرة الواحػدة هػف يوحدة ال ،  ىسٓة اٚـ اللْ لحكـ الهحكهة لٍا  الطفؿ
 اٚساسٓة اللْ ٓ ب ةف ٓلعذ  ىظر اٚقل ار. اله ادئ

ا لػػػػراح  ػػػػاىوف لمػػػػدوؿ ا٘سػػػػٛهٓة اللػػػػْ لحػػػػرص ةف لكػػػػوف  واىٓىٍػػػػا هوايقػػػػة ٖحكػػػػاـ   -ٖ
الشٓرعة ا٘سٛهٓة هف ة ؿ لىظٓـ هس لة اٖـ ال دٓمة، حلِ ٓل ػد اٖهػر لهػف ٓقػدـ 

ػا لمىػزاع الػذو  ػد ٓحػدث قمِ ٌػذا العهػؿ، لٓعػرؼ كػؿ طػرؼ حقو ػً و  وا  الػً، وي  
هكػػف ال ػػاع ىفػػس القواقػػد الهل عػػة يػػْ هػػىد  يػػْ الهسػػلق ؿ،  ػػٓف هعلمػػؼ اٚطػػراؼ، ٓو

قمػِ الهولػود قػف  لػْ لعلهػد قمػِ حػؽ اٚ مػٓـ اسػلاىا   ال ىسػٓة له ٍػوؿ الوالػدٓف وال
 .طٓرؽ اٚـ ال دٓمة

، ب ةو اٖـ ٍػة اٖيػْ هسػ لة هػىد ال ىسػٓة هػف  ٓهكف اٚسػلعاىة  ال  ػهة الوراآػة -ٗ
ػػة  لكىىػػا ىػػر  اىػػً هػػش ذلػػؾ ٚ ػػد هػػف ةف ٓهػػىد القػػاىوف ير ػػة لمطفػػؿ الهولػػود هػػف حٓر

ةو اٖـ ال دٓمةي قىد  مو ً سف الرشد وذلػؾ  ال ىسٓة   ىسٓة اٖـ ال ٓولو ٓة اعلٓار
ػْ حالػة  ؛لع و ٓة ٌذي الحالة ٖف هسالة ل  ٓر الرحـ يٍٓا آرا  يقٍٓػة هعلمفػة ٌو

 يْ هس لة الىسب. دللهٓز  اللعقٓ
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 :ـمخــــصــالمـ
لػػػـ لحػػػظ هسػػػ لة  ىسػػػٓة ال ىػػػٓف الهولػػػود يػػػْ حػػػاٚت اٚسػػػلعاىة  اللقىٓػػػات الهلطػػػورة يػػػْ 

 عػػاص اٚى ػػاب  اٌٚلهػػاـ الكػػاؼ يػػْ الكآػػر هػػف الػػدوؿ، ويػػْ العػػراؽ والعػػالـ اٚسػػٛهْ  شػػكؿ
دٓؿ كوىٍػػا للعػػارض هػػش الػػرحـ ال ػػإلػػِ  يػػ ف أرا  الفقٍٓػػة والقاىوىٓػػة هلفقػػة قمػػِ حرهػػة الم ػػو 

الػر ـ هػف ذلػؾ وقمػِ لكػف  ،رة حفػظ اٚىسػاب وقػدـ عمطٍػااٌداؼ الشٓرعة اٚسٛهٓة هف  رو 
لهعػات اللػْ لحػـر هاػؿ لمػؾ و ود حػاٚت ػل  ٓر الػرحـ  شػكؿ ك ٓػر داعػؿ اله  ي ف الوا ش ٓلكد

ا  هػف هوا ٍػة ةها الدوؿ اللْ ا ازت يْ  واىٓىٍا هس لة ل  ٓر الرحـ لػـ لسػمـ ٌػْ آ ػ ،اٚيعاؿ
ولهػػا كاىػػت ال ىسػػٓة  ،ب الطفػػؿ الهولػػود وهسػػ لة ال ىسػػٓةاٚشػػكاٚت القاىوىٓػػة وهىٍػػا اا ػػات ىسػػ

دلػػػً، كهػػػا اكػػػدت قمػػػِ ذلػػػؾ الهعاٌػػػدات  قػػػة ٚو حػػػؽ هػػػف حقػػػوؽ الطفػػػؿ  غػػػض الىظػػػر قػػػف طٓر
واٚلفا ػػات الدولٓػػة، قمٓػػً ٚ ػػد هػػف آ ػػاد آلٓػػة لهػػىد الطفػػؿ الهولػػود  ىسػػٓة دولػػة هعٓىػػة ل ػػهاف 

 و ً داعؿ الدولة.حق
حػؽ الػدـي العػالمْ   ياٖسػاس، الػدوؿ  اعلٛؼسس يرض ال ىسٓة اٚ مٓة لعلمؼ ةف إ

ا الٍػػػا، ٓػػػات  للكػػػد قمػػػِ هسػػػ لة الىسػػػب وا  حلػػػِ الػػػدوؿ اللػػػْ ل عػػػذ   سػػػاس اٚ مػػػٓـ كهػػػا يػػػْ الٚو
وهسػػػ لة اا ػػػات الىسػػػب يػػػْ  ،ل  رالهلحػػػدة اٚهٓركٓػػػة للكػػػد قمػػػِ الىسػػػب يػػػْ حالػػػة الػػػرحـ الهسػػػ

الق ػالٓة ال ػادرة  الرحـ الهسل  رة هس لة يٍٓػا شػْ  هػف اللعقٓػد لل ػآف أرا  واٖحكػاـ حاٚت
ولكػػوف ال ىسػػٓة حػػؽ لمطفػػؿ الهولػػود ،ى ػػد هػػف ال ػػرورة و ػػش احكػػاـ عا ػػة  ،يػػْ ٌػػذا اله ػػاؿ

هػػف ال ػػرورو هػػىد  ىػػر و  ٓ ػػٓش يٓػػً حػػؽ الطفػػؿ الهولػػود، هػػش ٌػػذي الحػػاٚت و شػػكؿ ٚ لىسػػ ـ
هػػش  قػػا  حػػؽ ، اٚ مػػٓـ يػػْ الهكػػاف الػػذو ٓولػػد يٓػػً الطفػػؿةسػػاس  ود ويػػؽال ىسػػٓة لمطفػػؿ الهولػػ

ػػػً ةو اٚـ اللػػػْ حهملػػػً وولدلػػػً قىػػػد  مػػػوغ الطفػػػؿ  اعلٓػػػارالطفػػػؿ يػػػْ   ىسػػػٓة والدٓػػػً ةو احػػػد ا ٓو
 الهولود سف الرشد. 

إف اللىا ض يْ اٚحكاـ الق الٓة ال ادرة يْ هسػ لة اا ػات ىسػب ال ىػٓف ٓراٌػا الػ عض 
، ة عا ػػة يػػْ  ػػو  اللقىٓػػات الحدٓاػػة يػػْ اٚا ػػات الهلهامػػة  ال  ػػهة الوراآػػة  ىٍػػا  ٓػػر هق ولػػ

ٖف هسػالة لػ  ٓر الػرحـ يٍٓػا ؛ وقمًٓ ٓهكف اٚسلعاىة  ال  هة الوراآة يْ هسػ لة هػىد ال ىسػٓة
ْ حالة للهٓز  اللعقٓد لحدٓدَا يْ هس لة الىسب .  آرا  يقٍٓة هعلمفة ٌو
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ABSTRACT : 

The subject of citizenship of child surrogacy, which relies on 

modern technology, has not been given importance in most 

countries. In Iraq and most Islamic countries generally this type of 

giving birth and method is contrary to the principle of Sharia Law 

(Islamic Teachings) and hence not popular. As states that it is 

necessary that ethnicity is not mixed and maintained. Despite this, 

in reality the surrogacy does exist among societies that were 

previously also forbidden among them. However, in the countries 

that legally allows surrogacy has also faced legal issues to proof 

the child's identity and ethnicity. 

Despite of method of birth, the right to citizenship and 

identity is one of the rights of child as many international treaties 

and convention have emphasized.  

Therefore, it is important to find a method and mechanism to 

provide child with citizenship from their designated country in 

order for them to be entitled for the rights given to them in the 

country. 


