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 ةالقانوني والمسئوليةاالصطناعي   التلقيح

 د. سوسن الحضرمي
 

 :مقدمةال                                           
 هلل رب العالمين والصالة والسالم على قدوة الناس أجمعين محمد بن عبد اهللالحمد 

الصادق األمين، صلى اهلل عليه ، وعلى َآله وأصحابه ، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.       
 وبعد.

،  "المجال الطبي"من جملة المجاالت العلمية التي حظيت بقدر كبير من التقدم هو إن 
الواجبات إلى الحقوق و  ةثره العميق في تغيير النظر أفقد كان للتقدم الذي حصل في العلوم الطبية 

 وبالتالي إلى وجوب تغيير معايير المسؤولية وضوابطها ة ،بالنسبة لألفراد في مجتمعاتنا الراهن، 
ووصلت اليوم إلى ما يشبه االنفجار العلمي ، والزال  ،مذهال   فالعلوم الطبية تطورت تطورا   ،

ستحدث رجال اف ، خرآكرد فعل لربط التقنية من جانب الطب وبالبايولوجيا من جانب  مطردا  
ومن بينها  تقنية التلقيح ، الطب  الكثير من التقنيات الطبية التي لم يكن للطب سابق عهد بها 

      التقدم العلمي بوجه عام ، والتقدم الطبي بشكل خاص  إرهاصاتحد أيعتبر  الصناعي الذي
 (هود والمتعارف عليهجل وبويضة المرأة عن غير الطريق المعوان الر راء التلقيح بين حيِإجوهو  )

، حيث يضطر الطبيب في بعض الحاالت واألوضاع النادرة إلى االلتجاء للتلقيح الصناعي 
كتدبير نهائي للتخلص من العقم القابل للعالج ، حيث يمثل العقم مشكلة حقيقية وجادة من حيث 

زوجية، فقد أجمع عدم القدرة على إنجاب األوالد الذي يصبح عادة عقبة أمام استمرار الحياة ال
الفقهاء على أن العقم أيا كان سببه ال يعدو أن يكون مرضا من األمراض التي تدخل تحت قول 

  (1) فإن اهلل عز وجّل لم ينزل داء إال و أنزل له الدواء" اسلم : "تداوو رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
 . التداويوعالجه هو فرع من فروع 

وأطفال األنابيب من القضايا التي حظيت بمئات من  ُتعّد عمليات التلقيح الصناعي
، مؤكدة على أن ديننا  األبحاث والدراسات التي استهدفت وضع الضوابط والحدود الشرعية لها

و يتواصل مع مجريات األمور ما دامت الحياة  الحنيف جاء ليتماشى مع كل تطورات العصور
و ما ، لم حائرا في مواجهة هذا التقدم العلميولكي ال يبقى المس ، تتفاعل معنا و نتفاعل معها

                                                 
 عز هللا بأذن برا فلذاء دواء أصيب فإذا,  دواء داء لكل" قال وسلم علية هللا صلى هللا رسول عن – عته هللا رضي– عبدا هلل بن جابر عن مسلم صحيح في الحديث ءجا ( 1

 وصحة والدنيا الدين علوم من جمل الحديث هذا إن القاضي قال.  الخلف وعامة  وأصحابنا السلف جمهور مذهب وهو الدواء استحباب إلى إشارة الحديث في النووي قال" وجل

 لبنان -بيروت– الفكر دار طبعة,  بشرح مسلم صحيح راجع – الجملة في التطبب وجواز الطب علم
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يقتضيه الدين اإلسالمي كي تبقى تلك العمليات في إطار المباح شرعا  وتجريم ما عدا ذلك ،وقد 
في هذا  اإلسالميقدمنا في هذا السياق الفتاوى  الشرعية  التي استقر عليها رجال الدين 

 الخصوص وهذا ما سنبينه الحقا .
من  ةمن التشريعات العربية لم يضع قواعد خاصة لكل مهنه مني كغير المشرع الي ِإن

نما وضع قواعد عامة للمسؤولية المدنية  المهن تحكم مسؤولية ة ولذلك ال توجد قواعد محدد،وا 
ن من الرجوع للقواعد العامة لتحديد مسؤولية الطبيب والتزامه بالتعويض ِإذالطبيب المدنية ،فالبد 
سببا في عدم تتبع األخطاء الطبية ومحاسبة مرتكبيها والعمل على تطوير ، ويعد هذا القصور 

 المهن الطبية.
 :مشكلة البحث

 يلي: خالل ماتظهر مشكلة الدراسة من 
عمليات اإلخصاب) التلقيح الصناعي( هي من العمليات التي وصلت إلى  إن

يقة هذه العمليات ومدى ويجهل الكثير من الناس حق،المجتمعات العربية حديثا   ومنها اليمن 
تتعلق بعدم وجود تنظيم قانوني ينظم  إشكاليةهذه الدراسة تطرح  إنمشروعيتها ، ومن هنا ف

لهذا الموضوع سواء قوانين  اإلشارةالتشريعات تخلو من  إن، إذ  التلقيح الصناعي في اليمن
وكذا القانون المدني و قانون العقوبات  العامة،وآداب مهنة الطب أو القوانين المتعلقة بالصحة 

التشريع المدني ومصدر من مصادره  أصلالتي هي  اإلسالميةواكتفت بتطبيق قواعد الشريعة 
التي تقوم بهذه العمليات تكثر  اإلخصاب،وفي ظل غياب هذا القانون في اليمن وانتشار مراكز 

على عمل تلك المراكز ومتابعة  ألنه ما من رقيب،التجاوزات في عيادات األطباء المغلقة 
 األنابيب ،حول التلقيح الصناعي وأطفال  ثابتة إحصائياتالحاالت التي تقوم بها وعدم وجود 

 موضوع كالقانون الليبي الصحي القانون خاص يعالج هذا  إقراروهذا الفراغ يتطلب 
وذلك ، قيح الصناعيعملية التل ان نظميالجزائري اللذ األسرةم  وقانون 1791(لسنة  101رقم )

الذين يفّضلون  الدين ،بعكس القوانين الغربية . ويحتاج القانون حتى يقّر إلى نقاش بين رجال 
 حتى اآلن االبتعاد عنه ومنهم من يرفض مبدأ التلقيح بكّل أشكاله.

 :أهمية الدراسة
إن أهمية هذه الدراسة تكمن في البحث في المسؤولية المدنية للطبيب في ظل عدم 
تضمين التشريعات قواعد خاصة لهذه المسؤولية ، وبيان مدى مشروعية ضرورة التلقيح الصناعي 
وموقف الشريعة االسالمية منه والتطرق لمسؤولية الطبيب عند مخالفة الضوابط التي تتميز بها 

الداخلي و الخارجي ومعالجة النتائج الناجمة عن األخطاء الطبية الناشئة عن  عملية التلقيح
 . و )التلقيح الصناعي (أعمليات اإلخصاب 



 د. سوسن الحضرمي                                     التلقيح االصطناعي  والمسئولية القانونية      
 

- 044 - 

 

وجدت أنه من الضروري علينا البحث في هذا الموضوع من جميع جوانبه الشرعية لذا 
لى أي مركز طبي متخصص بأطفال االنابيب بحثا عن الذرية إنسان إحتى اذا لجاء أي ،والطبية 

نه يكون ملما بكافة نواحيه المتعلقة به حتى ال إن ضاقت به سبل تحقيقه بالطرق المعتادة فأبعد 
 يتعرض لالبتزاز واالستغالل.

 :أسئلة الدراسة
 تي:آلسئلة تتمثل في اأتتناول الدراسة عدة 

  الى  أحكامه ؟ باإلضافةهي طرقه وبيان  وما عه ،وأنواالصطناعي االمقصود بالتلقيح
وهل تناوله المشرع  الصناعي ،حوال التي يلجأ الطبيب فيها للتلقيح ألا التساؤالت حول

 نصوصا ؟فرد له أاليمني و 
  وهل يملك القاضي من  الصناعي ،ماهية طبيعة مسؤولية الطبيب في التلقيح

حل اإلشكاالت التي تثار في الميدان النصوص القانونية والتنظيمية ما يمكنه من 
 والطبي؟عليها الطابع التقني  وأنه يغلبالتطبيقي السيما 

 تم تقسيم البحث وفق الخطة اآلتية :حاطة بهذا الموضوع إلوبغية ا
 خطة الدراسة:

 المدخل التمهيدي : جعلناه للتعريف بالتلقيح الصناعي.
 التلقيح الصناعي في الشريعة اإلسالمية. أحكام.لالمبحث األو 

 المطلب األول : حكم الشريعة من التلقيح الصناعي الداخلي.
 المطلب الثاني : حكم الشريعة من التلقيح الصناعي الخارجي.

الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها عند إجراء التلقيح المباح  : الثالث مطلبال
 .، وآثاره الداخلي والخارجي

، وأركان  مفهوم المسؤولية المدنية للطبيب في التلقيح الصناعي الثاني :حث المب
 المسؤولية.

 .طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب في مجال التلقيح الصناعياألول : المطلب 
 المطلب الثاني : أركان المسؤولية للطبيب في مجال التلقيح الصناعي.

 الفرع األول : الخطأ.
 رر.الفرع الثاني : الض

 الفرع الثالث : العالقة السببية فيما بين الخطأ والضرر.
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 تمهيديالمدخل ال

: ما ُتْلَقُح  والَلقاُح أيضا   وغيرها ، اسُم ماِء الَفْحِل من اإِلبل َأو الخيلاللغة : في  اللَِّقاحُ 
َقِبَلْت  : النَّاَقةُ  َلِقَحتِ نبتت الزرع و ألقحت الشجرة أي ( ، ويقال َلقَّحَ  )مصدر به النخلة  فالتلقيح 

: نقلت الّلقاح من  : ألقحت الريح الّشجر والنبات ويقال، بل أو الخيل وغيرهاإلا منَماَء الَفْحِل 
َحَمَلْت أو  أي َلِقَحِت اْلَمْرَأةُ  ،ثم استعير في النساء ويقال (2) عضو التذكير إلى عضو التأنيث

وهو يرد على الحيوان  (1) ن اللقح في اللغة معناه الحبلأامرأة سريعة اللقح ومن ذلك يتبين لنا 
 واإلنسان.

كل طريقة أو صورة يتم فيها التلقيح  بأنه :العلمية  الوجهةويعرف التلقيح الصناعي من 
الجماع بين  عليه ، وهون الرجل وبويضة المرأة عن غير الطريق المعهود والمتعارف وابين حي

ي تخلق الجنين إنما هو من السائل المنوي الذي يخرج من الرجل واألصل ف (4) الرجل والمرأة.
فإذا قدر اهلل لخلية الرجل أن تلتقي بالخلية  ، فيصل إلى رحم المرأة المستعد الستقبال هذا الماء

فإنهما يختلطان ويمتشجان ليكونا الزيجوت وهذا هو التلقيح الطبيعي ،الجنسية المؤنثة )البويضة( 
نَساُن ِممَّ ُخِلق. ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفٍق.  :وتعالىلقرآن الكريم بقوله سبحانه الذي أشار إليه ا َفْلَينُظِر اإْلِ

ْلِب َوالتََّراِئِب  فإذا لم يصل السائل المنوي عن طريق االتصال الجسماني ،  (5)َيْخُرُج ِمن َبْيِن الصُّ
يلجأ إلى الطرق األخرى فإنه ، وتعذر الحصول على الحمل بالتلقيح الطبيعي ،المعروف 

 المعروفة بالتلقيح الصناعي.
بأنه إدخال مني الزوج  الصناعي :التلقيح  الشريعة االسالميةعرف بعض فقهاء  وقد

نما عن طريق الحقن أو األنابيب بقصد اإلنجاب الجماع ،في رحم زوجته عن غير طريق  ،  وا 
الذي  الزوجة ، وهوالرجل وتزرع في مهبل  نطفة بها : بأنه العملية التي تؤخذالزرقاالشيخ  هوعرف

 الذكورةيحصل في حالة المباشرة الطبيعية بين الزوجين ،ال فرق سوى االستعاضة عن عضو 
 .(1) مام العنقأ ةالزوج في الموقع المناسب من مهبل الزوج ةتزرق بها نطف ةبمزرق

لى أن التلقيح جميعها أجمعت ع أن ةقبيتبين لنا من خالل استقراء التعريفات السا
فضل وسيلة عالجية وتدبير نهائي يلجأ اليها الطبيب بعد أن يكون الحمل أ االصطناعي يعد

ه ِإنف،واإلنجاب بالطرق االعتيادية قد باء بالفشل ، ولكي تكون عملية التلقيح الصناعي ناجحة 
                                                 

 162-161م، ص1991مصر، رقم الطبعة غير معروف ، -وزارة التربية والتعليم  –( مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز 2

ط دار المعارف ، محمد بن ابى بكر بن عبدالقادر الرازي :  - 1514،ص  1ط الثانية ، أبن منظور، لسان  العرب ج  431، ص  2( ابن أنيس وأخرون، المعجم الوسيط ج3

 ط نهضة مصر ، رتبة السيد محمود خاطر وراجعه نخبة من علماء اللغة. - 652مختار الصحاح،  ص
 3م، ص2554، المصطفى العالمية جامعة والشريعة, العلم بين الصناعي العذارى: التلقيح دسعي ( 1

 4-1( سورة الطارق االية: 1

 22سوريا ،ص –دمشق ( الشيخ مصطفى الزرقا : التلقيح الصناعي ، مطبعة طربية ،  6
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المرأة بين اليوم العاشر  عندباضة إلِ في زمن ا ؤهيتطلب أن تكون البويضات سليمة ويشترط إجرا
يستطيع  والرحموالرابع عشر من بدء الدورة الشهرية للمرأة ، وأن توجد حيوانات منوية لإلخصاب ،

ولهذه العملية عدة وسائل وطرق ، فمنها ما يكون داخليا  وهو ما يسمى  الحمل.أن يحافظ على 
حيوانات منوية  ن عملية التلقيح تتم من خالل إدخالأبالتلقيح الصناعي الداخلي ، وهذا يعني 

مستخرجة من الزوج مغسولة مسبقا  في المختبر في المسالك التناسلية للزوجة دون إخراج 
لبويضة ، ومنها ما يسمى بالتلقيح الصناعي الخارجي ، ويعني ذلك إخراج البويضة إلى الخارج ا

عادة البويضة إلى رحم الزوجة  و إلى الرحم المستأجرة ) الظئر( ملقحة جاهزة ، وتتم أوتلقيحها وا 
ي عادة عملية التلقيح من خالل إخصاب بويضة الزوجة بماء الزوج سواء كان باإلخصاب الداخل

أو الخارجي ، إال أن هناك حاالت تتم على غير هذه الطريقة ، كتلقيح بويضة الزوجة من ماء 
رجل متبرع ، وكذلك حمل الزوجة من خالل بويضة متبرعة ملقحة بماء رجل متبرع ، وكذلك قد 
تتم العملية من خالل تخصيب بويضة من امرأة متبرعة بماء رجل متبرع ونقلها إلى رحم متبرع 

 ستأجر  وهذه الحاالت ال تجيزها الشريعة اإلسالمية وال قوانين الدول اإلسالمية بالغالب .و مأ
حمل المرأة بغير مالمسة من الرجل إذا وصل المني  يةلقد بحث العلماء قديم ا في إمكان
 ءالعالمة ابن خلدون وفالسفة اإلسالم قبله كابن سينافبطريقة ما إلى أعضائها التناسلية ، 

يمكن تخليق إنسان من المني في بيئته الطبيعية( ) :ابي والطغراني وغيرهم أشاروا إلى أنهوالفار 
 ."الرحم"البيئة الطبيعيةب ويقصد

يسلم  - الكيمياء عند األقدمين وهو يتحدث عن -مقدمته الشهيرة  في بن خلدوناف
ونسبة جزئيات البيئة وذلك بعد اإلحاطة الدقيقة التامة بأجزاء ، بتخليق الكائن الحي من المني 

نما المتعذر أن ،التي تم فيها التخليق  عن إيجاد البيئة المناسبة  يةعلوم البشر هناك قصورا  في  وا 
لتخليقه ونموه ومن تهيئة المناخ والبيئة ومن معرفة نسب الجزئيات لتخليق اإلنسان من المني 

البيئة والمناخ المالئم   إيجاد وتهيئة من  العلم الحديث اآلن هتوصل إلي، وهذا ما  (9) خارج الرحم
لتخلق اإلنسان من المني بعد أن توفرت في هذا العصر اإلحاطة والدقة في معرفة نسب 

   .وهذا ما نسميه اليوم بأطفال األنابيب الصحيحة الجزيئات
كن ن العلماء المسلمين عرفوا التلقيح الصناعي من قديم الزمان ، ولأن ين خالل ذلك يتبم       

، ويذكر لنا قديما في بعض القرى  يستدخال المنالم يسموه بهذا االسم  وعبروا عنه بما يسمى 
يوضع فيها السائل المنوي  ةمن الصوف ةالبدائية ما كان يقع من الدجالين حيث تعطى قطع

ا مللمرأة حيث تضعها على فرجها فترة من الزمن إلزالة العقم ، وأنه يحدث لها الحمل اذا  ىوتعط

                                                 
 0101,0101 ,صم 1942بيروت —فصل الكيمياء ،ط دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة -( العالمة عبد الرحمن أبن خلدون: المقدمة 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84
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عن طريق الحيوانات المنوية التي  بها زوجها ،لكن في الغالب يحدث لها الحمل فعال   لاتص
حدى قضاياها التي ظلت قرابة ثالثين عاما إ،وقد نظرت المحاكم في القدم في  ةكانت في الصوف

،  ةحدى القابالت فألبستها صوفإلى إفذهبت  مام  قضية امرأة احد القضاة التي كانت ال تحملأ
ن القابلة نفسها سوداء وكانت تأخذ السائل إ، حيث تبين  أسودا   ثم حملت السيدة ووضعت ولدا  

 .(8)األسود خيها أالمنوي من 
العلم الحديث من تطور في هذا المجال الحيوي  الكتشاف طرق  هيإلن ما توصل إ
ذي من خالله استطاع وال ، نجاب  باستخدام أطفال األنابيب والتلقيح المجهريإلعلى ا المساعدة

، لكن ومع هذا التطور ال يمكن أن ننكر بأن   نسان من المنيإلن يهيئ البيئة المالئمة لتخلق اأ
قال :" َوُهَو الَِّذي َيْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ ُيِعيُدُه حيث  ،لى خالق البشرية اهلل سبحانه وتعالى إكل ذلك مرده 

ولكنه عالج لحالة ، اهلل سبحانه وتعالى ةليست تغيير لسنفعملية التلقيح الصناعي ،  (7)" ...
منها  ميؤوساضمن مشيئة اهلل  التي أزالت الكثير من المشاكل الطبية  التي كان  ة معين ةمرضي

 في حدوث الحمل.
لقد حقق األستراليون وألول مره اكتشاف ا جديد ا جنبهم مشاكل العقم حين قاموا بأخذ 

داخل أنبوب بواسطة منويات زوج امرأة عاقر ثم أعادوا زرعها في رحم  من امرأة ولقحوها ةيضو ب
ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه التجربة انتشار ا واسع ا في أنحاء العالم وأتاحت  العاقر،الزوجة 

إذا  الرحم ، أماالفرصة لمكافحة العقم المنتشر والذي يرجع سببه إلى انسداد القنوات المؤدية إلى 
ا أخذ البويضة لتلقيحها خارج الرحم والبد إذ ا كان المبيض ال  يؤدي مهمته فإنه ليس باإلمكان حتم 

 من إيجاد طريقة جديدة".
 (باتريك استبتو )وكانت أول حالة طفل أنبوب ناجحة في بريطانيا عندما أخذ الدكتور

ووضعها في الطبق الذي حضر محلوله  1799نوفمبر  10في  (ليزلي براون)بويضة األم 
 كتورالد
وبعد أن قاما بتلقيح البويضة أعادها الدكتور استبتو إلى رحم األم ليزلي براون ، (روبرت ادواردز)

أول طفلة أنبوب في العالم (لويزا براون  )ولدت 1798يوليه  25وفي  1799نوفمبر  12في 
والتي أثارت ضجة كبرى في جميع أجهزة اإلعالم وفتحت صفحة جديدة في تاريخ التناسل ،
أول طفلة بهذه ( هبة)بيب في العالم ، وفي مصر كانت والدة األنامراكز أطفال  ،وانتشرتلبشري ا

                                                 
 62، ص 2511االسكندرية-( د. أحمد محمد لطفي أحمد: التلقيح الصناعي بين اقوال االطباء وأراء الفقهاء ، دار الفكر الجامعي 4

 24سورة الروم اآلية : ( 9
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محمد أبو  )والدكتور  (جمال أبو السرور)على يد كل من الدكتور  1789عام  الطريقة
 .(10)(الغار

 بأسره ،ثم جاء األمريكيون بتجربة علمية جديدة شدت إليها انتباه الشعب األمريكي 
فنهجوا طريقة ال تختلف كثير ا عن طريقة األستراليين إال أنه بدال  من أن يجرى التلقيح داخل 

في رحم امرأة ثانية حملته  أيام وزراعتهاألنبوب قاموا به في رحم األم األولى ثم نقله وعمره خمسة 
وذلك أن ، ت تسعة أشهر ثم وضعته. وفي الحالتين تمثل هذه االكتشافات ثورة في عالم الوراثيا

األم صاحبة البيضة لم تعد هي األم الوارثة بل أصبحت التي تحمل الطفل وتلده فقط هي أمه 
 .(11) وهذه الممارسات قوبلت باحتجاجات عديدة ،الوارثة

 وفي هذامسألة األم البديلة  واالختالفات هيوتبقى هذه التقنية األكثر إثارة لإلشكاليات 
اد األوروبي جمعية من الخبراء يبحثون حول تطورات العلوم السياق وجد على مستوى االتح

محتواه أن كرامة المرأة  21/5/1789أعدت مشروع توصية في  الحديثة، وقدالطبية واالكتشافات 
.  كما نصت على أنه "ال وفائدة الغيرتفرض على أنه ال يمكن أن يكون جسمها أداة لحساب 

يات اإلنجاب الصناعي ألجل حمل الطفل من طرف يجوز ألي طبيب أو مؤسسة أن يستعمل تقن
 األم باإلنابة "

ولقد انتشرت في اآلونة األخيرة كثير من مراكز أطفال األنابيب في كثير من الدول 
بهذه  1310العربية ، وفي إمارة دبي أعلن عن نجاح أول والدة طفل من بويضة مجمدة يزن  

ولى من ألنجاب ، وتعتبر هذه الحالة اإلتأخر في ام تعاني من ألالتقنية العلمية ، حيث كانت ا
نوعها على مستوى اإلمارات ومنطقة الخليج العربي ، وبذلك أصبحت دولة اإلمارات من أولى 

و السيدات أ، وتهدف هذه التقنية لمساعدة مريضات السرطان  األجنةالدول عالميا في تجميد 
ى الوقت التي تريد ة إلنة ذات النوعيات الجيدن يتقدم بهن العمر من تجميد االجأالالتي يخشين 

 .(12)االنجاب فيه
 األولالمبحث 

 أحكام التلقيح الصناعي في الشريعة اإلسالمية

                                                 
مؤسسة  -، د. رفعت كمال : عالج العقم وأطفال االنابيب ،كتاب اليوم الطبي 32م، ص1995( د. محمد علي البار: طفل االنبوب والتلقيح الصناعي، طبعة الدار السعودية  15

 142م، ص 2552امل الوراثة والتكاثر ،الطبعة االولى،، د. السيد محمود مهران : االحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عو 1أخبار اليوم ، ص

هذه الطريقة في إجراء تلقيح صناعي المرأة تؤجر رحمها من زوج المرأة العاقر فتحمل األولى ثم تضع مولود ا  وتتمثل-البطونبمؤاجرات – يهذه الممارسات ما سم ن( وم 11

 يالطريقة يباع الطفل إلى الزوجة العاقر لينسب إليها بالتبن قبل، وبهذهعقد تم إبرامه من  بموجب تدفعه إلى أمه

 
 - 2513نوفمبر  21،أنظر جريدة القيس الكويتية ، )( د: سامي راضي، رئيس قسم األجنة في مركز دبي لألمراض النسائية واالخصاب ، لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ 12

 11139العدد 
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لقد عرفنا التلقيح االصطناعي بأنه عبارة عن عملية أو وسيلة تقنية تساعد الزوجين 
يتحقق ذلك و بينهما.  مباشر على تحقيق رغبتهما في اإلنجاب دون حصول أي اتصال جنسي

رحمها، عن طريق نقل الحيوانات المنوية من الزوج أو من غيره إلى العضو التناسلي للزوجة أو 
أن  وبالنظر إلىالصدد  وفي هذاقد يتحقق ذلك أيضا بزرع بويضة ملقحة في رحمها.  كما

للعقم من  المرضية المسببة والختالف الحاالت جهة ،اإلنجاب هو هدف منوط بالمتزوجين من 
حاالت وتختلف كل حالة من  ةولكل طريق،التلقيح االصطناعي يتم بطريقتين  أخرى فإنجهة 
 كما سنبين ذلك في المطالب اآلتية: حكمها الشرعيحيث 

 المطلب األول
 الداخلي الصناعي سالمية من التلقيحإلحكم الشريعة ا

داهما تتم بين الزوجين ، أحالى صورتي التلقيح الصناعي الداخلي من حيث إن بالنظر 
واألخرى تتم بماء رجل أجنبي ، فإنه يختلف الحكم الشرعي من حالة إلى أخرى على التفصيل 

 : اآلتي
 الفرع األول

 "التلقيح بين الزوجين التلقيح الداخلي المباح "
 ختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية في حكم هذه الوسيلة على قولين:ا

الداخلي جواز التلقيح إلى صحاب هذا المذهب أفقد استدل  الوسيلة:المؤيدون لهذه أوأًل: 
َرُسوُل اللَِّه  اي وقال: جاء أعرابي إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيث ومشروعيته بالسنة

 أنتداوى. قال : نعم
وقال صلى اهلل  .(11) َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلهُ ِإنَّ اللََّه َلْم ُيْنِزْل َداء  ِإال َأْنَزَل َلُه ِشَفاء  َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه ف 

هذا الحديث أن رسول اهلل  ة. فدالل(14) اهلل من داء إال وانزل له الشفاء لما أنز علية وسلم " 
منه بأي وسيلة من الوسائل  التداويالعقم مرض فيتعين  األمراض ، وألنمرنا بالتداوي من أي

فكان التلقيح الصناعي الداخلي الذي يجرى بين الزوجين  الفقهاء ،المتعارف عليها بين  المشروعة
ن األساس في تكوين الجنين يكون في التقاء الحيوان المنوي والبويضة وتلقيحه لها ا  كما و  جائزا.

ن الفقهاء أشاروا إلى أن التلقيح الداخلي ال يختلف إولم يشترط الفقهاء طريقه محددة لذلك ، كما 
وهذا االختالف ال يكون مؤثرا إال من ،يصال المني إن خالل طريقة عن التلقيح الطبيعي إال م

ولكن جعلوا األولوية بالتداوي   مر أجازوه لما له من مبرر شرعيا وهو العورة ،خالل كشف 
                                                 

 في أبواب الطب 255،ص 4-ار للشوكاني ،ج( منتقى االخبار وشرحه نيل االوط 13

عن رسول هللا صلى هللا علية وسلم قال" لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء فلذا برا بأذن هللا عز وجل"  –رضي هللا عته –( جاء الحديث في صحيح مسلم عن جابر بن عبدهللا  11

لسلف واصحابنا  وعامة الخلف . قال القاضي ان هذا الحديث جمل من علوم الدين والدنيا وصحة علم قال النووي في الحديث اشارة الى استحباب الدواء وهو مذهب جمهور ا

 لبنان -بيروت–راجع صحيح مسلم ،  طبعة دار الفكر  –الطب وجواز التطبب في الجملة 
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ال فغير مسلم بهذا الترتيب ال فطبيب مسلم ثقة ، وا  ال فامرأة غير مسلمة ، واٍ   ، المرأة مسلمة وا 
ن نجاح هذه إإذ  ، كما أكدوا على أن عملية التلقيح الداخلي ال تتعارض مع خلق اهلل لإلنسان

ومبررات الفقهاء اللذين اجازوا التلقيح الداخلي كثيرة وما ذكرناها  ، العملية ال تتم إال بقدرة القادر
 ال يعد إال أن يكون جزءا منها.

عارضون للتلقيح الصناعي بوجه عام حيث يذهب وهم الم : الوسيلةالمعارضون  لهذه ثانيًا: 
لقوانين الطبيعة  عدم مشروعية التلقيح الصناعي بين الزوجين كونه خرقا   إلى صحاب هذا الرأيأ

)ِللَِّه ُمْلُك  وتعالى إلى قول الحق سبحانه  ويتعارض مع نصوص القرآن وقدرة اهلل ومشيئته استنادا  
َأْو ُيَزوِّجُهْم  َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناث ا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر* ۚ  ُق َما َيَشاُء السََّماَواِت َواأْلَْرِض  َيْخلُ 

َناث ا َوَيْجَعُل َمن َيَشآُء َعِقيما   ودلت هذه اآلية الكريمة أن العقم هبة ( 15)( ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ  ُذْكَران ا َواِ 
،  راض على اهلل ومخالفة لمشيئته فهو جعل من يشاء عقيما  من اهلل وأن التلقيح الداخلي فيه اعت

، وفي قصة سيدنا إبراهيم علية السالم وزوجته سارة ، يفهم منه  وقد يكون العقم دائم عند بعضهم
 أن العقم قد يكون مؤقتا ، فيقول سبحانه وتعالى 

َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها  *ِبُغالٍم َعِليمٍ ) َفَأْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفة  َقاُلوا ال َتَخْف َوَبشَُّروُه 
ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّٰى  ):كما استدلوا بقول اهلل تعالى .(11)(َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم 

وحصرته  الولد،ن اآلية حددت موضع الحرث الذي يكون منه أيث كان وجه داللتهم ح (07) ِشْئُتْم(
نو  فكان ما عداه من الوسائل األخرى مخالفا تماما لنص اآلية فيكون حراما   غيره،فال يتعداه الى   ا 
 رغبة في الولد يعد من قبيل التحدي لمشيئة اهلل فال يجوز. محاولة التلقيح

يجة فساد بعض الذمم وانعدام األخالق وخوفا من التالعب بالنطف واختالط األنساب نت
ن كانوا قلة في زمننا هذا وبالرغم  ن ذلك ال يعد كونه أوعدم وجود األمانة لدى بعض األطباء وا 

 والشروط.سببا  للحكم بالحرمة بل الواجب اتخاذ الحيطة والحذر ووضع الضوابط 
 الفرع الثاني

 نبي"التلقيح بماء رجل أج التلقيح الداخلي الغير مباح "
يربط  المرأة، البماء رجل أجنبي عن  التلقيح الصناعيالشريعة على حرمة  أجمع فقهاء
شئتم  حرثكم أنيحرث لكم فأتوا  )نساؤكم : قولة تعالىبعلى ذلك  واستدلابينهما عقد زواج و 

عليه وقول النبي صلى اهلل  (18) وقدموا ألنفسكم واتقوا اهلل واعلموا أنكم مالقوه وبشر المؤمنين(

                                                 
 15، 19( سورة الشورى اآلية: 11

 29( سورة الذاريات اآلية :16

 223البقرة اآلية : ة( سور14
 .222البقرة اآلية:  ة( سور 14
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 وسلم إذ نهى أن يضع الرجل سائله المنوي في امرأة ال تحل له فقال :)ال تسق ماءك زرع غيرك(
(17). 

ثما عظيما يلتقي مع الزنا في إطار و  يعتبر هذا النوع من االخصاب جريمة منكرة وا 
وهي وضع ماء رجل أجنبي قصدا  في حرث ليس بينه  واحدة،واحد ونتيجتهما  واحد جوهرهما

السماوية ولوال  الطبيعي، والشريعةلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية يظلها القانون وبين ذ
قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع 

ولكن هذا التلقيح ال يعد زنا من الناحية الجنائية حيث ينقصه  السماء،اإللهية ونزلت به كتب 
ن جاز اعتباره هتك عرض. ويعتبر التلقيح االتص ال الجنسي وهو ركن أساسي في جريمة الزنا وا 
 ماء الزوج أفضع جرما من التبني. بغير

ينسب إلى زوج هذه المرأة مطلقا ألنه ليس من مائه  العملية الهذه  المتخلق منفالولد 
سب إليه بحسب األوضاع بل عليه أن ينفيه إذا كان من المفروض أن ين يقبله ،ن أ وال يجوز

 الظاهرة وطالما كان متيقنا أنه ليس منه فعندئذ تطبق أحكام اللعان.
منه ، إذ أنه ال عقد نكاح  أخذ الماءوبناءا  على ذلك ال ينسب الولد إلى الرجل الذي 

إذا  يربط بينه وبين هذه المرأة وبالتالي فإنه ينسب إلى هذه الزوج فقط كولد الزنا تماما ،والشك أُنه
ألحق نسبه بأمه ثبتت بينهما جميع أحكام البنوة واألمومة من حرمة النكاح وحرمة المصاهرة  

 والنفقة والميراث  فترثه أمه ويرثها هو.
 المطلب الثاني

 .الشريعة االسالمية من التلقيح الخارجي حكم
ذهب مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي إلى تحديد مشروعية كل أسلوب من األساليب 

 الخمسة الممكنة في التلقيح االصطناعي الخارجي ونبينها من حيث مشروعيتها كالتالي:
 الفرع األول

 صورة واحده وهي كالتالي:ويندرج ضمن هذا التلقيح  المباحالتلقيح الخارجي 
حيث يتم التلقيح خارجيا ثم ،بين نطفة الزوج وبويضة الزوجة  هي الصورة التي تتم

ن حاجة المرأة المتزوجة التي ال تحمل إلزوجة نفسها صاحبة البويضة. تزرع اللقيحة في رحم ا
وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا  مشروعا  يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح 

ى إلغلبية العلماء المعاصرين أهب ذفقد  ،الصناعي وهو أسلوب مقبول مبدئيا و جائز في ذاته
 لجأ إلى هذا األسلوب عندما تكون الزوجة عقيمٍا ،بسبب انسداد قناة  فالوبوي سلوبألباحة هذا اإ

                                                 
حفص تحقيق بن علي بن أحمد األنصاري ابن الملقن سراج الدين أبو  باب االستبراء عمر الكبير:المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح  رأنضر البد ( 19

 م.2556 – 1121 ،توزيعدار الهجرة للنشر وال، بن كمال ياسر-محمد عبد هللا بن سليمان -مصطفى أبو الغيط عبد الحي 
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هـ يتضمن جواز هذا األسلوب 1409وصدر قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر اإلسالمي سنة  ،
لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به ،من أساليب التلقيح الصناعي 

إليه إال في حاالت الضرورة القصوى ، وبعد أن تتوفر الشرائط  أال يلج من مالبسات فينبغي أن
 .(20) العامة

 الفرع الثاني
 كاآلتي:صور وهي  التلقيح أربعضمن هذا  مباح ويندرجالغير  التلقيح الخارجي

تكونت في وعاء االختبار من بويضة  هي حالة امرأة تتطوع بحمل لقيحة األولى :الصورة 
وعندما ، م المستعارة ألالزوجة والحيوان المنوي من الزوج ، وتسمى هذه المرأة بالرحم الظئر أو ا

هذا النظام   أحيث بد البديلةم ويسمى نظام األ، ر معلوم أجتلد الطفل تسلمه للزوجين مقابل 
وأصبح لديها وكاالت لديها قوائم بأسماء ، خيرة أليأخذ طابعا تجاريا متناميا في السنوات العشر ا

 . البديلةم النساء المستعدات للقيام بدور األ
ويلجأ إلى هذا األسلوب حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها لكن 

ن أ الشريعة اإلسالمية فقهاء ، ويرى مبيضها سليم منتج ،أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها  
لى قدر ، كما إن رحم المرأة ليس كقدر الطبخ تنقل فيه من قدر ألال تجوز مطلقا   لطريقةاهذه 

وأن المرأة التي تحمل تشارك في أسباب تكوين الجنين الذي يتغذى من دمها تكون آثمة وتستحق 
ن ألفي دورته السابعة بتحريم هذه الحالة وذلك  المكرمةفقد قرر المجمع الفقهي بمكة ، العقاب 

  .(21) بالحمل أجنبية عن الزوجين لمتطوعةا
 يتم التلقيح خارجيا  بين حيوان الزوج وبويضة متبرعة ثم تزرع في رحم الزوجة. :الصورة الثانية 

متكونة من مصدرين غير زوجين  وهذه االسلوب واضح فيه سبب التحريم ألن اللقيحة
ليس ولدا  طبيعيا   الزوجة،فهي تؤدي إلى نسب منتحل غير مبني على زوجية فالولد المولود من 

ومثل هذا يقال في حالة العكس ،وهي ما لو كانت امرأتان .لها حيث تداخل في تكوينه ووالدته 
( 22) في الزوجة صاحبة البويضةالبويضة من زوجة والنطفة الذكرية من متبرع ثم زرعت اللقيحة 

الثانية لذات الزوج ،  الزوجةن كانت ا  جمع الفقهاء على أن الجنين يكون حراما حتى و أوقد ، 
                                                 

 
واكده قرار مجمع الفقه االسالمي  0111 يناير 21 – 01 المكرمة من مكة في اإلسالمي العالم رابطة بمقر المنعقدة الثامنة دورته في اإلسالمي الفقهي المجمع قرار مجلس25)

 القرار: نص في جاء ما هي الشرائط , وهذه م0111أكتوبر  01-00الدولي المنعقد في دورة مؤتمر الثالث بعمان  من 

 . االنكشاف لهذا مبيحا   الشرع يعتبره مشروع لغرض إال يجوز ال الجنسي االتصال وبينه بينها شرعا   يحل من غير على المسلمة المرأة انكشاف إن- أ

 لهذا زوجها غير على االنكشاف لها يبيح مشروعا   غرضا ذلك انزعاجا , يعتبر لها تسبب جسمها في طبيعية غير حالة من أو يؤذيها مرض من العالج إلى المرأة احتياج إن-ب

 . الضرورة بقدر االنكشاف ذلك يتقيد العالج, وعندئذ

مسلمة,  غير فامرأة ذلك, وإال أمكن إن مسلمة امرأة المعالج يكون أن مشروع, يجب لغرض مباحا   الجنسي االتصال وبينه بينها يحل من غير على المرأة انكشاف كان كلما-ج

 .أخرى امرأة أو زوجها بحضور إال يعالجها التي والمرأة المعالج بين الخلوة تجوز وال. الترتيب مسلم, بهذا فغير ثقة, وإال مسلم فطبيب وإال

 212-210ص  هـ 0111ربيع اآلخر  01 – 00السابعة المنعقدة في الفترة ما بين  الدورة-قرارات مجلس مجمع الفقه االسالمي بمكة المكرمة ( 21
 أنظر سابقا في التلقيح الداخلي الغير مباح (22
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نها محرمة في اإلسالم أمباحة في الغرب إال  الطريقةن كانت هذه ا  ويحرم فعله ، و  ةويكون مفسد
 .(24)كما سبق وأشرنا اليه أنفا (21) وتدخل في معنى الزنا

نجاب إلغير قادر على ا )زوجمن الزوجين عقيما   ل  وهي حالة عندما يكون ك الثالثة :ورة الص
ويجري  ببويضة ،لهما رجل بنطفة وامرأة  المبيض( ، فيتبرعولكن زوجته رحمها سليم ومعطلة 

 وفي رحم الزوجة المتبرع لها فتنم ومن ثم تزرع اللقيحة،  التلقيح بينهما خارجيا  في طبق االختبار
 بمشيئة اهلل تعالى. اللقيحة وتنجب طفال  

يبدو واضحا  في هذه الصورة أن اللقيحة ال صلة لها بالزوج وال بالزوجة المتبرع لهما 
ن مصدر اللقيحة أجنبيان عن أل فقهاء االسالمتحريمها عند  الطريقةوالحكم الشرعي لهذه 

نر بعضهما وال تربطهما أي  نثوية والذكرية ألن ايرتذألن الب؛هذا الفعل يتالقى مع الزنا  ابطة وا 
قال  آخرين ، حيثلى هذا الحكم ذهب الخياط ومصطفى الزرقا وعلماء ا  فيها ليستا من زوجين. و 

ول وهو ما كان فيه الماء أجنبي سواء في أجنبية الحيوان المنوي أو ألن حكم الفرع اإ الخياط :
هو حمل فجنبي أمن مائين أجنبيين أو من بويضة وماء  الزوجةفإذا حملت  البويضة او أحدهما

 .(25) قوال  واجتراء ةسفاح محرم لذاته في الشرع غاية ال وسيل
فيها التلقيح من نطفة الزوج وبويضة الزوجة ويتم خارجيا  ثم تزرع اللقيحة  يتم الرابعة :الصورة 

ولى ، و ألثانية المتطوعة لحمل اللقيحة عن ضرتها اال تهزوج :أي األخرى،في رحم الزوجة 
نكون بصدد هذه الحالة لما تكون الزوجة األولى صاحبة البويضة منزوعة الرحم أو رحمها غير 

 . ةصالح للحمل  ومبيضها سليم وزوجها سليم وحيواناته المنوية منتج
الزوجات بل في  وهذا األسلوب ال يجري في البالد األجنبية التي يمنع نظامها تعدد

لى اآلن وتعد صورة نظرية إكان هذا االسلوب لم يحدث  نالتعدد ، وا  البالد التي تبيح هذا 
سالمي في دورته إلقرها مجلس الفقه اأفقد ،وضعها الشيخ بن عثيمين والشيخ مصطفى الزرقا 

ن هذا أ إال ةه بأنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكور 1404السابعة المنعقدة سنه 
تحريمها الحقا ، وقد ذهب إلى تحريمها جمع كبير من العلماء ، حيث صدر فيها  الصورة قد ثمَّ 

قراران من مجلس مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ، ومن مجلس الفقه 
راجع عن اإلسالمي ، التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، والذي كان يرى إباحة هذه الطريقة ثم ت

 .(21) إباحتها وذلك لما يؤدي إليه من اختالط االنساب
                                                 

 19د. محمد البار: مرجع سابق ص 23)

 حكم الشريعة التلقيح الداخلي رأنظ ( 21

 24، مصطفى الزرقا : مرجع سابق ، ص 35عبد العزيز الخياط: حكم العقم في االسالم ص  .( د 21

 21 السبت يوم من الفترة في المكرمة مكة في اإلسالمي العالم رابطة بمقر المنعقدة الثامنة دورته في اإلسالمي الفقهي المجمع مجلس فإن:  القرارين في جاء ما بعض إليك (26

 المجمع أجازه ما حول أعضائه بعض أبداها التي المالحظات في نظر قد م 0111 يناير 21 – 01 الموافق هـ 0111 األولى جمادى 1 االثنين يوم إلى هـ 0111 اآلخر ربيع

 0111 اآلخر ربيع 01 – 00 بين ما الفترة في المنعقدة السابعة الدورة في الصادر األنابيب وطفل الصناعي بالتلقيح المتعلق الخامس القرار في الثاني البند من الرابعة الفقرة في
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 المطلب الثالث
 الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها عند إجراء التلقيح المباح الداخلي والخارجي ، وَآثاره

 الفرع األول
 الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها.

جليا أن الرأي الراجح هو القول راء الفقهاء وأدلتهم في حكم التلقيح يظهر آبعد عرض 
والذي ، بشرط مراعاة الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء  صناعيالجائز بجواز التلقيح ال

 .(29)الشروط هذه  اإلسالم ، ومنمع روح الشريعة وسماحة  ةت متفقاءج
 من الزوجةمكانية إيثبت بناء على تقرير طبي من لجنة مختصة من عدم  األول : أنالشرط 

ير يفي جنس الجنين او تغ وليس بقصد التحكم، الحمل إال عن طريق التلقيح الصناعي 
 صفاته الوراثية.

 قائمة :ظل حياة زوجية  فيو  نن يكون التلقيح بين الزوجيأ الثاني :الشرط 
سبق التوضيح لهذا الشرط أثناء التحدث عن صور التلقيح المباح الداخلي والخارجي ، 

ضروريا  ، وأساسيا  حتى يكون التلقيح مباحا  ، فالبد أن تكون حالة الزوجية قائمة وهذا الشرط يعد 
 . ، أما إذا انتهى عقد الزوجية بوفاة أو طالق فال يحل ذلك.

 رضاء الزوجين بعملية التلقيح الصناعي الثالث :الشرط 
يشوب ن ال أجراء عملية التلقيح و إأو داللة وذلك قبل  الزوجين صراحةيتطلب رضاء 

 أبويهلى إالولد الناتج عن هذا الحمل سينسب  اإلكراه ، لنشائبة كالغلط أو  رضاؤهما أي
 
 

                                                                                                                         
 األخرى الزوجة رحم في اللقيحة تزرع االختبار وعاء في تلقيحهما وبعد زوجين من والبويضة النطفة فيه تؤخذ والذي  الخارجي التلقيح في السابع األسلوب إن"  : ونصها هـ

وملخص ".  المذكورة العامة وبالشروط الحاجة عند جائز أنه المجمع لمجلس يظهر:  الرحم المنزوعة ضرتها عن الحمل بهذا اختيارها بمحض تتطوع ,حيث نفسه للزوج

 عليها: المالحظات

 اللقيحة زرع مع متقاربة فترة في لها الزوج معاشرة من اللقيحة حمل على رحمها انسداد قبل ثانية تحمل قد األولى الزوجة بويضة لقيحة فيها زرعت التي األخرى الزوجة إن" 

 أحد مضغة أو علقة تموت قد كما , الزوج معاشرة ولد أم من البويضة منها أخذت التي اللقيحة ولد أم تعلم ال كما , الزوج معاشرة ولد من اللقيحة ولد يعلم وال توأمين تلد ثم

ا يعلم ال الذي اآلخر الحمل والدة مع إال تسقط وال الحملين  الحملين من لكل الحقيقية األم لجهة األنساب اختالط من ذلك ويوجب , الزوج ولد معاشرة حمل أم اللقيحة ولد أهو أيض 

 " . المذكورة الحالة في الحكم عن المجمع توقف يوجب كله ذلك وإن , أحكام من ذلك على يترتب ما والتباس

 واختالط اللقيحة حاملة في الزوج معاشرة من الثاني الحمل وقوع الحتمال والمؤيدة المجلس في الحاضرين والوالدة الحمل أطباء بها أدلى التي اآلراء إلى المجلس استمع كما

إليها, وبعد ذلك تم سحب حالة الجواز الثالثة في األسلوب السابع المشار إليها من قرار المجمع الفقهي الصادر في هذا الشأن  المشار المالحظات في المذكور النحو على األنساب

 هـ وقد أصبحت هذه الصورة محرمة وغير جائزة.0111السابعة عام في الدورة 

 الدورة في الشأن هذا في الصادر المجمع قرار من إليها المشار السابع األسلوب في المذكورة الثالثة الجواز حالة سحب المجلس: قرر فيه اآلراء وتبادل الموضوع مناقشة وبعد

  الشرعية. المحاذير من ذلك وغير االمومة وضياع االنساب اختالط من عليها رتبيت لما وذلك وتحريمه هـ 0111 عام السابعة

 .له أخرى زوجة   رحم في الخليط ووضع الزوجة وبويضة الزوج ماء أخذ يجوز فال وعليه:

ب  63، فتوى رقم 11ص ةللشؤون اإلسالمي، المجلس األعلى 3224\3213( ص1221( مجموعة الفتاوي اإلسالمية، دار اإلفتاء المصرية، المجلد التاسع رقم ) 24

  م، مجموعة الفتاوي اإلسالمية دار اإلفتاء للشؤون اإلسالمية.1945 سمار23تاريخ
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 الفرع الثاني
 آثار التلقيح الصناعي:

قبل الحديث عن اآلثار نشير بسرعة إلى ما استنتجناه من طرق التلقيح وما هو مباح 
 منها وما هو محرم.

 (28) الشرع أسلوبان أقرهماو خارجيا ( أمما سبق أن التلقيح الصناعي )داخليا   ناستنتجا
خد االحتياطات الالزمة تجنبا  أمع التأكيد على ضرورة  الحاجةليهما عند إوال حرج من اللجوء 

أن تؤخذ بذرة الزوج  ما:سلوبان هاألوهذان ، الختالط النطف أو اللقائح في أنابيب االختبار 
واألسلوب الثاني أن  ، الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا  داخليا  وتحقن في 

 . الزوجةتؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا  ثم تزرع في رحم 
ثار آفي حالة التلقيح المباح عدة  والخارجي ويترتب على التلقيح الصناعي الداخلي

 تتلخص في اآلتي:
 (27) ...( اْدُعوُهْم آِلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَّهِ  :)ألبية وذلك لقوله تعالىنسب االبن 

حيث يتبين من ذلك أن الولد جاء على فراش  .(10) الَوَلُد ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر الَحَجُر() تعالى:وقوله 
، أو في عدة المرأة  ثناء حياة الزوجينأفحكمه في األصل ولد طبيعي شرعي للزوجين ،  الزوجية

والتي ، حكام الشرعية المترتبة على ثبوته ألو وفاة ، ويترتب على ثبوت النسب باقي اأمن طالق 
وغيرها من الحقوق التي تثبت ، وحضانة  ةونفق ةفرضها اهلل سبحانه وتعالى من ميراث ووصي

قرها الشرع ألتي ويتساوى جميعهم بالحقوق والواجبات ا للولد الذي نتج عن معاشرة زوجيه 
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 ،ساليب في التلقيح الصناعي فأنها محرمة شرعا  وممنوعة منعا  باتا  ألأما غير ذلك من ا     
، وذلك ما تمنعه الشريعة اإلسالمية التي تحرص على سالمة انتساب  نسابألوذلك الختالط ا

 .بني االنسان واالبتعاد بها عن الزنا وما في معناه

                                                 
 .م0111 أكتوبر 01-00 الموافق ه0111 صفر 02-1 من لهاشمية االردنية عاصمة المملكة بعمان الثالث مؤتمر دورة في المنعقد الدولي االسالمي الفقه مجمع ر( قرا24

 (1( سورة االحزاب اآلية: رقم )29

من الحديث المتواتر: محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد هللا، دار الكتب السلفية، الطبعة الثانية، :  رالحديث رواه البخاري ومسلم، وهو من االحاديث المتواترة، انظر: المتناث (35

( وعمر بن الخطاب 9( وابن مسعود )4( وابن الزبير )4( وعمرو بن خارجة )6( وأبي أمامه )1( وابن عمرو )1( عثمان بن عفان )3( وعائشة )2( أبي هريرة )1من حديث )

( والحسين 14( وابن عباس )16( وزيد بن أرقم )11( والبراء ابن عازب )11( وابن عمر )13( وسعد بن أبي وقاص )12( والحسن مرسالً )11أبي طالب )( وعلي ابن 15)

 اإلقرار: باألحكام: باحاديث انظر شرح اإللمام بأ،( وأنس 22( ومعاوية بن عمرو )21( وأبي وائل مرسالً )25( وواثلة بن األسقع )19( وعبادة بن الصامت )14بن علي )

 مم.، سنن ابن ماجه: باب الولد للفراش وللعاهر الحجر: رق1994هـ1154تقي الدين ابن دقيق العيد، تحقيق عبد العزيز بن محمد السعيد، دار أطلس للنشر والتوزيع، 

 (.2541-2541الحديث)
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 المبحث الثاني
 الصناعي مفهوم المسؤولية المدنية للطبيب في مجال التلقيح

سنتناول طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب في مجال التلقيح الصناعي في المطلب 
 ركان هذه المسؤوليةأول وفي المطلب الثاني ألا

 المطلب االول
 طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب في مجال التلقيح الصناعي

مارسة الطب قديما  تعتبر المسؤولية الطبية وأخطاء األطباء من المواضيع التي الزمت م
شريعة حمو رابي  ضمن قانون عقوبات لمن يخطئ  ففي المجتمع البابلي واآلشوري فقد تناولت

من قطع اليد ومن يخطئ في  المخطئعقوبة الطبيب  217و281في الطب والعالج ، بالمواد 
من المال حدده القانون  غٍ تشخيص المرض أو دواء أضر بالمريض فعقوبته كانت بدفع مبل

ى كغرامة على الطبيب ،وخوفا  من استعمال األطباء لبعض العقاقير من قبيل االختبار في المرض
وضعت الحكومة قانونا  جازما  يجازي كل من يسيء استعمال هذه العقاقير ، وكل إنسان  وقد

يموت ضحية لهذه التجارب يعتبر موته في نظر القانون جناية عظيمة يستحق فاعلها العقاب 
في العصور الوسطى كان الطب حكرا للنبالء أما باقي أفراد الشعب فكانوا حقل تجارب و  عليها ،

للسحرة ،واستمر الحال كذلك إلى أن بين النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم تحديد مسؤولية 
يضاح الفرق بين العالم بالطب والجاهل به. جاء في حديث هام جدا ، ويعتبر أساسا   األطباء وا 

حديد مسؤولية األطباء ، حيث روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال قيما  في ت
، فهو ضامن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " وبناء على هذا  (11)"من تطبَّب ولم ُيعلم منه ِطب 

الحديث أجمع أهل العلم أن من تطبب وهو جاهل فهو مسئول مسؤولية كاملة جنائيا  ومدنيا  عن 
فعله. وهذا المبدأ اإلسالمي المنبثق من الحديث الشريف هو الذي دفع كثيرا  من الفقهاء بالحجر 

لناس ، واعتبروا على المتطبب الجاهل ومنعه من مزاولة الطب ، لما في ذلك من خطورة على ا
كما جاء في مذهب الحنابلة أن مزاولة  (12)هذا المنع من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وما أجمل قول القاضي برهان الدين   (11) الطب من غير حاذق في فنه يعتبر فعال  محرما  
حكام( عند إبراهيم بن فرحون المالكي في كتابه )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األ

ن كان الخاتن غير معروف بالختن واإلصابة فيه  كالمه على ضمان الصناع واألطباء ، قال: وا 
                                                 

 1/011ح الروض في فروع الشافعية: أبو داود والترمذي وابن ماجة. انظر حاشية الرملي على شر ه( روا31

, , مير محمد كتبخانة( الناشر مال خسرو: المجلد الثاني: محمد بن فراموز: الشهير )شرح غرر األحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبالني فيالدرر الحكام (  32

 .121ص

دار عالم الكتب للطباعة سادس هجرية الجزء ال 121المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى سنه المغني لموفق الدين أبي محمد عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامه ( 33

  021صوالتوزيع, والنشر 
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وعرض نفسه ، فهو ضامن لجميع ما وضعنا في ماله ،وال تحمل العاقلة من ذلك شيئا . وعليه 
طالة سجنه. وهذا المبدأ نفسه هو الذي  دفع من اإلمام العدل العقوبة الموجعة بضرب ظهره وا 

الخليفة العباسي المقتدر بأن يأمر طبيبه سنان بن ثابت بن قرة الحراني أن يمتحن أطباء بغداد 
 الطب،وأن يمنح من يرضاه في علمه وعمله إجازة لما يصلح أن يتصرف فيه من  وقته ،في 

 فال يأذن في العالج إال لمن يحمل إجازة من سنان الذي ذلك ،وأمر الخليفة محتسبه أن يراعي 
 .(14) ه 111توفي سنة 

فكان الرازي وابن النفيس وابن سينا ، وكان الطب يشع ازدهارا لدى العرب المسلمين 
 في جامعات باريس الراقية. ا  هام ا  صاحب كتاب القانون في الطب الذي مازال مرجع

وفيما ذكر داللة واضحة إلى إرساء قواعد التخصص والمسؤولية في مهنة الطب في 
وعليه ال يكون محل خالف من أحد أن التسرع ال  السالف ،مية منذ ذلك الزمان الدول اإلسال

يؤيد فقط بل يوجب إصدار مثل هذه اللوائح التي تنظم كيفية ممارسة الطب وقصرها على 
 المؤهلين المقتدرين ممن درسوا وتمرنوا حتى يسلم أفراد األمة من الوقوع في التهلكة.

ارعة لتطور العلوم الطبية تطور في مجال سن القوانين التي وقد تزامن مع الوتيرة المتس
تنظم وتحكم عمل ومزاولة المهن الطبية على نحٍو يرسم حدودها ويحدد صور المسؤولية المتعلقة 

 بها ويبين طرق مواجهة هذه المسؤولية ووسائل الحماية المقررة لها.
ذا كان الطب والقانون ِعلمين متماثلين غايتهما حماية وحل مشاكله وتنظيم ، اإلنسان  وا 

فان هذا التماثل أدى النصهارهما معا  في فرع جديد هو "القانون الطبي" والذي يسعى  عالقاته 
 فيه التشريع والفقه والقضاء جاهدين لتفصيل أحكامه كلما تطورت وتعقدت الحياة.
تعرف  ، ولم(15) ومفهوم المسؤولية بوجه عام يستدل على معنى المؤاخذة وتحمل التبعة

ووضع  المقصود بالمسؤوليةولكن الفقه اجتهد في بيان  القانونية ،المسؤولية ضمن النصوص 
الذي يترتب على  مبأنها : "الحكفقد عرفها فقهاء القانون  لمضمونها ،تعريفات موضحة  ةمجموع

 .(19)أو بأنها " اقتراف أمر يتوجب المؤاخذة" ،(11) مؤاخذته" أمرا يستوجبالشخص الذي ارتكب 
الواجبات المناطة  إحدىبأنها " الجزاء المترتب على مخالفة  المسؤوليةكذلك عرفت 

 الواجب.بالشخص مهما كان مصدر هذا 

                                                 
 021 ص الخانجي طبعة الحكماء , بأخبار العلماء القفطي : أخبار إ(  31

 01 , ص0111. 2 ,ط القاهرة -الحديث  الفكر دار الجديد , المدني القانون في والتقصيرية العقدية المسؤولية : عكوش نحس ( 31

 355،ص1992االسكندرية،-. تنقيح حبيب ابراهيم الخليلي ، منشأة لمعارف 1الفعل الضار. ط 1سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني م .( د 36

بالقمممانون الممممدني المصمممري والشمممريعة اإلسمممالمية ، سمممعد سمممم  للنسمممخ  د. سمممماعيل محممممد علمممي: االعفممماء ممممن المسمممئولية المدنيمممة فمممي القمممانون الممممدني اليمنمممي مقارنممما (34

 11، ص1996القاهرة –والطباعة 
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ن مضمونها واحد يتمحور أإال  التعاريف ،نستنتج مما سبق بأنه مهما اختلفت هذه 
فالشخص  به ،الواجب المكلف ه لفعل الذي يخالف فيه مرتكبعلى أن علة المساءلة دائما هي ا

ال فهو مس تأديته ، هاحترام وتأدية ما وجب علي هعلي مخالفته للقاعدة  بالضرورة علىل ؤو وا 
 المخاطب بها.

خالقية أفإذا كان هذا المرتكب مخالفا لقاعدة  وقانونية،والمسؤولية نوعان أدبية 
المسلك  المجتمع لذلكوصفت مسؤولية مرتكب الفعل أنها مسؤولية أدبيه ال تتعدى استهجان 

مسؤولية قانونية. من هنا يتبين لنا أن  قانونية فهيكان هذا الفعل مخالفا لقاعدة  إذاالمخالف أما 
ضمن دائرة  تدخل ضمن دائرة ااْلخالق ، في حين تدخل المسؤولية القانونية المسؤولية األدبية

 ةثارا  شرعيآقانونيا نتيجة سلوك أو تصرف يرتب عليه القانون  جزاء  القانون الذي تحمل التزاما أو 
 .ةمعين

وهي التي تتحقق  الجنائية :المسؤولية :لى نوعين هما إوتنقسم المسؤولية القانونية 
سؤولية على اعتبار فتقوم هذه الم القانون ،عندما يرتكب الشخص فعال يشكل جرما يعاقب عليه 

أن هناك ضررا  أصاب المجتمع من جراء ارتكاب هذا الشخص فعال يخالف القواعد القانونية 
يترتب على مخالفته لهذه القواعد جزاء جنائي محدد و العامة التي تنظم شؤون الحياة في المجتمع 

 بنصوص القانون.
وتنقسم  ،(18) ببه للغيرالضرر الذي س الشخص بتعويض إلزام هي:والمسؤولية المدنية 

والثانية  العقد ،خالل بالتزام يفرضه إلوهي ناتجة عن ا، (17)إلى نوعين األولى مسؤولية عقدية 
ضرار إلخالل بالتزام قانوني واحد ال يتغير وهو االلتزام بعدم اإلمسؤولية تقصيرية تقوم عند ا

 .(40)التي ال تستند إلى عقد بل تستند إلى اإلخالل بواجب الحيطة والحذر بالغير ، أي
                                                 

 161م، ص1949القاهرة،-.( د. جميل الشرقاوي: النظرية العامة لاللتزام، الكتاب االول )مصدر االلتزام(، دار النهضة العربية 34

 وبريطانيا فرنسا والمغرب ومصر في الطبيب مسؤولية حال هي اكم ( 39

 التفرقة هذه اهمية وتكمن المسئوليتين من كل طبيعة إلى التفرقة هذه ترجع التقصيرية والمسئولية العقدية المسئولية بين ما للتفرقة اهمية هناك ان لنا يتبين سبق ما خالل ومن (15

 ان األعذار حيث من. 2. التقصيرية المسئولية في ذلك يشترط ال بينما المتعاقد لشخص االهلية كمال العقدية المسئولية لقيام يشترط: االهلية  حيث من. 0:  يلي فيما التفرقة

 الحاالت باستثناء العقد , تنفيذ بشروط إخالله عن الناجم الضرر بتعويض المدين قيام ضرورة فيه يبين للمدين اعذار توجيه يتطلب العقدية المسئولية وفق بالتعويض المطالبة

 ال العقدية المسئولية ففي(: الضمان) الضرر عن التعويض مدى حيث من. 2. االعذار هذا مثل فيها يشترط فال التقصيرية المسئولية اما واالتفاق , القانون في عليها المنصوص

 المتوقع المباشر الضرر عن المدين فيسأل التقصيرية المسئولية في اما الجسيم , والخطأ الغش حالتي باستثناء العقد , ابرام وقت والمتوقع المباشر الضرر عن اال المدين يسأل

 دائرتها في يقع التي للمحكمة وأحيانا المدعى او عليه المدعى موطن دائرتها في التي للمحكمة العقدية المسئولية في االختصاص ينعقد االختصاص حيث من. 1. المتوقع وغير

 حيث من. 1. الضار الفعل وقوع مكان دائرتها في يقع التي للمحكمة االختصاص فينعقد التقصيرية المسئولية في اما ذلك , غير على االتفاق يتم لم اذا كله هذا العقد , انعقاد مكان

 نطاق حيث من. 1. التضامن فيها يفترض الذي التقصيرية المسئولية في االمر بخالف عليه , االتفاق او القانون بنص إال يكون ال العقدية المسئولية في التضامن ان التضامن

 عن اال الشخص يسأل فال التقصيرية المسئولية في , اما االلتزام تنفيذ في به استعان شخص كل فعل عن العقدية المسؤولية لألحكام وفقا   المدين يسأل الغير : فعل عن المسئولية

: المسئولية  من االعفاء حيث من. 1. ذلك غير على القانون نص اذا اال شخصية انها التقصيرية المسئولية في االصل ان اي القانون , عليه نص ما باستثناء الشخصية افعالة

 المسؤولية من االعفاء على االتفاق ان حين في المصري , المدني القانون من( 201) المادة صراحة عليه نصت ما وهذا العقدية المسئولية من االعفاء على االتفاق يجوز

 المسؤولية فان وتقصيرية عقدية مسؤولية الفعل في توافر اذا حالة وفي. صراحة ذلك على االردني المدني القانون من( 211) المادة عليه نصت وقد باطال   يكون التقصيرية

 االجنبي السبب اثبات او التزامه بتنفيذ قام انه اثبات المدين وعلى العقد , اثبات العقدية المسئولية في الدائن على يقع: االثبات  حيث من. 1. التقصيرية المسؤولية تجب العقدية

 والعالقة والضرر المدين خطأ بإثبات يلزم الذي فهو( المضرور) الدائن على االثبات عبء فيقع التقصيرية المسئولية في أما عليه , المترتب لاللتزام تنفيذه وبين بينه حال الذي
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ليتين ال تتعارض مع ؤو وبالنسبة للمسؤولية المدنية والجنائية فنجد ان كال من المس
ليتين المدنية والجنائية فيكون من ارتكب هذا الفعل ؤو المس الواحد قياماالخرى فقد ينشا عن الفعل 

ئية جزاءها العقوبة ومسئوال مسؤولية مدنية جزاءها التعويض ، وقد تنتهي مسئوال  مسؤولية جنا
ن يدخل ضمن ألحق الفعل ضررا بالغير دون أ اذإالمسؤولية المدنية دون المسؤولية الجنائية 
 (.41) االعمال المعاقب عليها في القوانين الجنائية

م الطبيب بتعويض الضرر إلزابن المسؤولية المدنية للطبيب تكفي إمن هنا يمكن القول 
لغير نتيجة إخالله بالتزاماته المهنية ، لكن السؤال الذي كان وال زال يشغل بال لالذي سببه 

هل على أساس تقصيري  المسؤوليةالفقهاء في كثير من األحيان هو : على أي أساس تقوم هذه 
 أم على أساس تعاقدي ؟

ة للطبيب وفيما إذا كانت مسؤولية المسؤولية المدني بيان طبيعةاختلف الفقهاء في 
لى اعتبارها مسؤولية تقصيرية على سند من القول إم عقدية ، حيث ذهب رأي في الفقه أتقصيرية 

طراف العقد بها وهو المريض أعمال الطبية الفنية ال يمكن أن تكون محل تعاقد لجهل أحد ألن اإ
ن التزامات الطبيب إ، عالوة على ذلك ف ن تكون محال  للتعاقدأنسان ال يمكن إلن حياة اإ، كما 

 .(42) تفرضها القوانين واللوائح وال شأن إلرادة الطبيب والمريض بإنشائها
هذا التكيف لطبيعة مسؤولية الطبيب ان المصري يتبع هوقد كان القضاء الفرنسي ونظير 

 .(41)تقصيرية معتبراها مسؤولية 
مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية تنشأ  نإ : غير أن رأي ساد في الفقه يذهب الى القول

خالل بعقد يبرم بين الطبيب والمريض وكون المريض يجهل األمور الفنية لألعمال الطبية إلعن ا
ن  العقد ال يكون إإال أنه ال يجهل ما يتعاقد من أجلة وهو المنفعة التي يقدمها له الطبيب ، كما 

قابل له وهذا بال شك محل مشروع ، وكون نسان ، بل عمل الطبيب واألجر المإلجسم ا همحل
التزامات  الطبيب تحددها القوانين واللوائح فال يمنع ذلك من وجود العقد ، فكما أن التزامات 

ادة إر ن أها االرادة فإن االلتزامات القانونية تدخل في دائرة العقد باعتبار ؤ المتعاقدين منشا

                                                                                                                         
 بذلك وحجتهم عقدي بالتزام إخالل عن الناجمة العقدية , المسئولية على رقابتها بسط التمييز لمحكمة ليس انه إلى الفقه من جانب يذهب التمييز محكمة رقابة حيث من. 1. السببية

 هي والتي التقصيرية المسئولية في بينما ذلك , على التمييز لمحكمة رقابة وال الموضوع , قاضي بها يختص والتي الموضوع مسائل من هو الذي العقد بتفسير يتعلق االمر ان

 الزمان مرور حيث من. 01. قانونية مسئولية النها المسئولية هذه إلحكام وفقا وذلك يحكم عندما القاضي تراقب التمييز محكمة فإن. الكافة على مفروض قانوني بالتزام اخالل

 العلم تاريخ من سنوات 2 بمرور ينقضي التقصيرية المسئولية في الضمان دعوى ان حين في الطويل , بالتقادم العقدية المسئولية في الضمان دعوى تنقضي: للدعوى  المسقط

 الفعل. وقوع يوم من سنة عشرة خمسة( 01) بمرور االحوال جميع وفي عنه , المسئولية او الضرر بحدوث

 21م, ص 2111االسكندرية,–د. محمد حسين منصور: المسئولية الطبية ,دار الفكر الجامعي  (10
 وفاء. د. بعدها وما 2ص, م0111, القاهرة  جامعة, دكتوراه  رسالة, المقارن  والقانون المصري التشريع في المدنية والجراحين األطباء مسئولية: االبراشي حسن أ.م(  12

 .بعدها وما 01ص, م0111, وفرنسا  مصر من كل في وقضائية فقهية تحليلية دراسة,  الطبي جميل: الخطأ أبو حلمي

 .211ص, 01س, المحاماة , م0121 يونيو 22 في الطبية التجارب عن المدنية المسئولية: منتصر سهير. د عند الية مشار, م0121 نوفمبر 21 في فرنسي نقض  

 .291، ص14المحاماة، سم، 1936يونيو  22م، مشار الية عند د. سهير منتصر: المسئولية المدنية عن التجارب الطبية في 1925نوفمبر  29نقض فرنسي في  (13
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أطراف العقد تتحدد باالتفاق فهي تتحدد ايضا   المتعاقدين قد ارتضتها ، فمثلما أن التزامات
 .(44) بالعرف والقانون والعدالة

لى اعتناقه منذ حكم إوهذا التكيف لمسؤولية الطبيب هو ما اتجه القضاء الفرنسي 
حيث أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا يعد  1711مايو  20محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
اعتبرت فيه الطبيب مرتبطا  بعقد مع مريضه يلتزم  الطبية،ية نقطة تحول في ميدان المسؤول

وتكون متطابقة مع ،بمقتضاه ليس بشفائه ولكن أن يقدم له عناية يقظة تقضيها ظروفه الصحية 
األصول الثابتة لمهنة الطب وما وصل إليه العلم من تقدم. فإذا ما حدث إخالل بهذا االلتزام ، 

 .(45) باعتباره إخالال  بالتزام عقدي ترتبت عليه مسؤولية الطبيب ،
 41وفي مصر كان القضاء المصري يعتبر أن المسؤولية الطبية هي مسؤولية تقصيرية

ن أم  ذكرت 1717يونيو21صدرت محكمة النقض المصرية حكما شهيرا  لها في أإلى أن 
ن كان ال يلتزم بمقتضى العقد الذي بينه وبين ا  مسؤولية الطبيب هي مسؤولية عقدية ،والطبيب و 

ن يبذل أن العناية المطلوبة منه تقتضي أو بنجاح العملية التي يجريها له ،إال أبشفائه  همريض
صول العلمية المستقرة في علم الطب ، فيسأل الطبيب عن ألمنه جهود صادقة يقظة تتفق مع ا

طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس ن يقع من أال يمكن و كل تقصير في مسلكه الطبي 
 .(49) بالطبيب المسئول أحاطت الظروف التي 

صادر عن الغرفة القرار الفي وتم تأكيد الطابع العقدي  للمسؤولية المدنية للطبيب 
 1081/1/5/2000ملف مدني عدد  – 11/5/2001بتاريخ  المغربي المدنية بالمجلس األعلى

وان المسؤولية التعاقدية تلزم الطبيب ببدل عناية ال بتحقيق … “حيث جاء في إحدى حيثياته 
نه إلى جانب الخبرة هناك الملف الطبي الذي يجب أن يكون ممسوكا بانتظام لتتبع حالة ا  و  ، غاية

وال يمكنه االعتراض ، والوقوف على المرحلة التي تثبت خطأ الطبيب في العالج ، المريض 
ن عدم مراعاة الملف الطبي لألمر يكون في نطاق الخطأ ا  و بدعوى االلتزام بالسر المهني 

ن الطبيب يلتزم عند إثبات ا  و ، نه بذلك يكون مسؤوال ا  و  ، الشخصي المرتكب عن بينة واختيار
خطار المريض بحالته الصحية   .(48) … “وجود عقد العالج بتبصير وا 

                                                 
فرنسيين ، دار النهضة أنظر أ.د أحمد محمود سعد ، مسئولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه ، دراسة تحليلية التجاهات الفقه والقضاء المصريين وال (11

محمد هاشم ، المسئولية المدنية لألطباء في الفقه االسالمي والقانون . د. عبد الراضي 11وما بعدها. د. حسين االبراشي، المرجع السابق، ص 221م ،ص 2554العربية 

 .11م ، ص1991الوضعي رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، 
 136االسكندرية،ص-د. محمد حسين منصور: المسئولية الطبية ، منشاة المعارف 11)
 254محمود حسين منصور، مصدر سابق ص  .( د 16

 1541-25،ص31لسنة  111الطعن رقم  –م ، مجموعة أحكام النقض  1969يونيو  26نقض مدني في  (14

 الخامس العدد اإلشعاع,]بمجلة  منشور ,0110/0/1/2111عدد  مدني ملف  20/1/2110 بتاريخ- 2011 عدد األعلى المغربي, بالمجلس المدنية الغرفة عن صادر رقرا (14

 011 إلى. 010 ص ,2111يونيو والعشرون,
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ويعتبر القضاء اليمني حديث العهد بقضايا المسؤولية الطبية فلم تكن مسؤولية االطباء 
حكام أخيرين مما ترتب عليه قلة في ألمام القضاء اليمني إال في العقدين اأمثارة بشكل ملحوظ 

 المسؤولية المدنية للطبيب.
تعرض للمسؤولية من التشريعات العربية لم ي اليمني كغيرهن المشرع أوالجدير بالذكر 

وترك أمر  (47) في كل التشريعات المتعلقة بمهنة الطب هما لمسناوهذا  ةالطبية بنصوص قاطع
 السببية.معالجتها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية تحكم الفعل الضار والخطأ والعالقة 

نها عتبر مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية تطبق بشأان القضاء اليمني إومع ذلك ف
م والذي نظم أحكام 2002( لعام 14رقم ) اليمني ( من القانون المدني 119- 104المواد )

ضرار بحقوق الغير وتنشأ إلالمسؤولية التقصيرية في الباب الثالث من الكتاب الثاني بعنوان " ا
 عنه المسؤولية التقصيرية 

لذي قضت فيه بمسؤولية م ، وا2009نوفمبر  20وهذا ما نجده  في حكم محكمة شرق تعز في  
لى وفاة المريض أثناء خضوع المريض إأحد أطباء المستشفيات الخاصة نتيجة خطاء طبي أدى 

 وكذلك،  (50) لى تطبيق قواعد المسؤولية التقصيريةإصراحة  المحكمةلعملية جراحية ، فأشارت 
ساس أطباء على ألحد اأخطاء أ الحكم الذي قضى بمسؤولية احد المستشفيات الخاصة عن

 التقصيرية، مما يعني خضوع المسؤولية لقواعد المسؤولية  (51) عمال التابعأمسؤولية المتبوع عن 
. 

 ةن القضاء اليمني مازال يعتبر مسؤولية الطبيب مسئوليه تقصيريأونستخلص مما سبق 
عالج من قصور وجمود في التشريعات اليمنية المتعلقة بالنصوص التي ت هما لمسنانتيجة ،

المسؤولية عن األخطاء الطبية ، سواء في قانون العقوبات اليمني أو في أنظمة نقابة األطباء 
اليمنيين أو العقوبات التأديبية للمجلس الطبي ، ومع قصور طرق اإلثبات المتبعة في تحديد 
نوعية وحجم األخطاء وحجم المسؤولية عنها تغدو مسألة حماية الحق في الحياة والسالمة 

 لشخصية للمواطن اليمني أمرا  بعيد المنال إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.ا

                                                 
م 1777( لسنة 10رقم)قانون  والصيدالنية،م بشأن مزاولة المهن الطبية 2002لسنة  (21قانون رقم ) الطبي،م بشــــأن إنشاء المجلس 2000( لسنة 28)أنظر القانون رقم  (19

 بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة.

كان الحكم فيها " ولما كان الطبيب المذكور قد اجرى الجراحة التي ترتب عليها وفاة  ث( حي57في الدعوى الجزائية رقم ) 2009نوفمبر  20محكمة شرق تعز االبتدائية في  (15

من القانون المدني ، يلزم الطبيب المذكور  111، 112، 105، 104االسالمية والمواد  الشريعةسالفة وعمال بأحكام  وأسبابسبق بيانه من حيثيات  المريض ... ولمجموع ما

 مقدراه..بتعويض 

ركن الخطأ في المسئولية –  يوسف حسين عبدالكريم ر، د. أنو  ه )غير منشور(1428لسنة  119م ، في القضية رقم)2008مارس 12في  االبتدائيةمة شرق االمانة ( محك11

 . 22، ص2012،  جامعة اسيوط -دكتوراهرسالة  -لمصري واليمني المدنية للطبيب دراسة مقارنة في القانونيين ا
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ن نشير ونؤكد على أهمية مراجعة هذه القوانين وتعديلها من وقت ألذا يتوجب علينا 
لى إواإلشارة ، والحاجة التي قد تدعو لتغيير كثير منها ، للتطور العلمي  لعدم مواكبتهاآلخر 

 أكثرمن المراكز الخاصة المتخصصة بذلك ولجوء  ا  ن هناك كثير ا  ناعي حيث و تقنية التلقيح الص
 شخص الى التلقيح الصناعي. 1000من 

ذا كانت مسؤولية الطبيب عند معظم الفقه والقضاء مسؤولية إنه إ : وخالصة القول
كحالة الطبيب الذي  ةفإنه من المسلم به وجود حاالت تكون فيها المسؤولية تقصيري ، عقدية

الطبيب عمله في ظروف عاجلة ال يتمكن فيها من  رما باشيعمل في مستشفى عام أو إذا 
الحصول على رضا المريض أو من ينوبه ، أو حالة امتناع الطبيب عن العالج .ولكن يمكن 

تنشأ  ة عقديةيه في مجال التلقيح الصناعي فإن مسؤولية الطبيب أو المستشفى هي مسئولإنالقول 
ويتم مثل هذا العمل الطبي في ظروف ، عن عقد يبرم بين الطبيب أو المستشفى والزوجين 

عادية ال تستدعي التدخل العاجل بل وبعد تروي وعمق تفكير بحيث يكون تحصيل رضا أطراف 
عامة ، حيان في مستشفيات ألن كانت تتم عمليات التلقيح في بعض األالعالقة ممكنا  دائما  ، و 

تتم وفق عقود خاضعة للقانون الخاص ، ألن مثل هذه العمليات ليست من الخدمات  افإنه
 للجمهور بوجه عام والتي تخضع للقوانين واللوائح. المقدمة

ولكن يبقى السؤال بشأن الطفل المولود من عملية التلقيح الصناعي وهل يجوز أن 
لم يكن طرفا  في العقد المبرم مع نه أتباشر باسمه دعوى المسؤولية العقدية تجاه الطبيب مع 

 الطبيب؟
لقد أجابت محكمة النقض الفرنسية على هذا السؤال باإليجاب ومنحت الطفل حق 

لنا أنها طبقت قواعد االشتراط لمصلحة الغير في  ، ويبدو (52) مباشرة دعوى المسؤولية العقدية
 وهذا هو الرأي الصواب من وجهة نظرنا. الحالة.هذه 
 نيالثا طلبالم

 اركان المسؤولية المدنية للطبيب في التلقيح الصناعي
تشكل في مجموعها  ةلكي تتحقق المسؤولية الطبية البد من توافر ثالثة عناصر مجتمع

خطأ الطبيب وكذا الضرر الواقع للمريض من جراء ذلك الخطأ ثم  الطبية وهي: المسؤوليةركان أ
 في الفروع اآلتية:قيام عالقة السببية بين الخطأ والضرر الواقع للمريض وسنبينها بإيجاز 

 
 

                                                 
م مشار اليه عند د. محمد سعد خليفة المسئولية المدنية عن الممارسات الطبية الماسة بالجنين، دراسة لحق الجنين في التعويض، 2555نوفمبر  14( نقض مدني فرنسي في 12

 .11م، ص2553دار النهضة العربية
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 :الطبي أالفرع األول : الخط
 أواًل : تعريف الخطأ الطبي.

العام ، فمبدأ آال ساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية في أصلها ألالخطأ هو ا
ن الخطأ االساس الذي اراسخا  وقانونا  في المسؤولية ،ومن تم ك أمسؤولية بدون خطأ يعد مبد

خطأ  وما هولكن ة ، ليته عقدية أم تقصيريؤو تنهض علية مسؤولية الطبيب سواء اعتبرنا مس
 الطبيب؟

خطائهم وبالتالي عدم أإزاء خلو التشريعات الطبية من نص يقرر مسؤولية االطباء عن 
حيث عرفه بعض  الطبي.تعددت التعريفات لمفهوم الخطأ  الطبي فقدتعريف المشرع للخطأ 

 الطبية ،إخالل بالتزام سابق يقع من شخص بصفته طبيبا خالل ممارسته لألعمال ” الفقهاء بأنه 
، جية ال يرتكبه طبيب يقض متبصر يوجد في نفس الظروف الخار  ممارستها ،أو بمناسبة 

انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف وما يقتضيه من »الخطأ الطبي بأنه ويعرف 
الى تعريفه  اء، كما ذهب بعض الفقه (51) يقظٍة وتبّصر إلى درجة ُيهمل معها االهتمام بمريضه

 .(54) الجتماعيةابأنه : تصرف الشخص تصرفا ال يتفق والحيطة التي تقضي بها الحياة 
بّين لنا من خالل التعاريف السابقة أن الخطأ الطبي يقوم على توافر مجموعة من ويت

واإلخالل  الطب ،العناصر تتمثل بعدم مراعاة األصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم 
غفال بذل العناية التي كان باستطاعة الطبيب فعلها.،  والحذربواجبات الحيطة   وا 

ن المستقر عليه فقها  وقضاء التزام إمرتبطا بمضمون التزامه ف ولما كان خطأ الطبيب
ببدل عناية وليس بتحقيق نتيجة تكمن في عنصر االحتمال المهيمن على نتائج  ا  الطبيب التزام

العمل الطبي من حيث كون هذه النتائج تخرج عن سيطرة الطبيب فال يستطيع التحكم بها وفقا 
فضال عن ذلك  الشافي ،يعالج واهلل هو  إن الطبيبومن ثم يقال  ، (55)المستقرة لألصول العلمية 

توقع نتائجها بصورة  نال يمكالزالت في دائرة القصور بحيث  الطبيةمن االعمال  ا  ن كثير إف
 (.51) .قاطعة

إرساء قواعد المسؤولية الطبية  الحديثة فيلقد سبقت الشريعة اإلسالمية كل التشريعات 
ويحفظ حقوق المريض ويشجع على تطوير المنهج العلمي للمهمة  بما يكفل حماية الطبيب

 الطبية.
                                                 

 لألطباء,  التقصيرية ةمحمود: المسؤولي الدين فشر .د ( 13

11 ) 
 19عبد الرشيد مأمون، المرجع السابق، ص .( د 11

أن يكون التزام الطبيب التزام بنتيجة، فالطبيب يلتزم بنتيجة مفادها سالمة  عبأن التزام الطبيب التزام ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة أنما يمثل االصل العام الذي ال يمن ل( والقو 16

في مجال نقل الدم وعمل التركيبات  مريض من االضرار الخارجة عن العمل الطبي بمنعته الفني، كاألضرار الناتجة عن استخدام االجهزة واالدوات المعيبة ويلتزم ايضاً بنتيجهال

 الصناعية الطبية
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وما يقال في التزام الطبيب في العمل الطبي بوجه عام يقال أيضا  بالنسبة لعمليات 
ل العناية ذالتلقيح الصناعي فالطبيب ال يلتزم بنجاح مثل هذه العملية ،بل يقتصر عمله على ب

، أو  فإذا فشلت العملية أو نتج عنها جنينا مشوها   ،(59) لثابتةالالزمة وفقا لألصول العلمية ا
لفحوصات باال إذا ثبت تقصيره بأنه لم يقم  إ مسئوال  تعددت األجنة ، كل ذلك ال يجعل الطبيب 

 العملية تمت خالفا  لما تقتضيه االصول الطبية في إجرائها.إن جراء العملية أو إالالزمة قبل 
ذا كان خطأ الطبيب يتمثل في عدم بدل العناية الالزمة عند مباشرته للعمل الطبي أو  وا 
في العناية الالحقة بالمريض فإن المعيار الذي يقدر به خطأ الطبيب هو معيار موضوعي يتمثل 
في سلوك الطبيب العادي ، مع األخذ بعين االعتبار التخصص العلمي للطبيب والظروف 

حاطت به أثناء قيامة بالعمل الطبي ، بحيث يعد الطبيب مخطئا إذا لم يبذل الخارجية التي أ
ن يبذلها ، فال أالعناية التي كانت باستطاعة الطبيب العادي في نفس مستواه المهني وظروفه 

يؤخذ بعين االعتبار الظروف الذاتية للطبيب المدعي عليه كالسن أو الحالة الذهنية ونحوهما 
 .(58)  تؤخذ بالحسبان عند تقدير الخطأفمثل هذه الظروف ال

خطاء فنية أم عادية ، وسواء كانت أطائه سواء كانت أخوالطبيب يسأل عن جميع 
لى قصر مسؤولية إللرأي الذي كان يذهب  األخطاء يسيرة أم جسيمة ، فلم يعد هناك قبولُ 

الرأي أصبح مهجورا  ،  فهذا ،(57) الطبيب بالنسبة لعمله الفني على األخطاء الجسيمة دون اليسيرة
فغدا المستقر عليه أن الطبيب يسأل عن جميع أخطائه أيا  كانت صفتها بشرط ثبوت الخطأ في 

 . احتماليا  جهته ثبوتا  قطعيا  ال 
كما ال يعفى الطبيب من المسؤولية عند إجراء عمليات التلقيح الخارجي في أماكن غير 

يد مستشفيات أو مراكز طبية أو عيادات ، فقد اتجهت أغلب الدول إلى تحد مرخص لها
 مراقبة التنفيذ في كافة مراحله. المسئولةمتخصصة بأطفال األنابيب وذلك لكي يتسنى  للجهات 

فقد توّعدت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي بعقوبات للمخالفين لقرار حظر 
ات والمراكز الصحية في المستشفي" إجراء عمليات اإلخصاب خارج الرحم "أطفال األنابيب

والعيادات الخاصة  "خوف ا من اختالط األنساب  وذلك نتيجة التالعب في البويضات الملّقحة ،  
والمتاجرة فيها ،أو إجراء أبحاث عليها أو تعّرضها للخطأ الطبي وتعتبر الطبيب الذي يخالف 

                                                 
 .12م،ص 1995ي وتغير الجنس ، د. على حسين نجيده : بعض صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية ، التلقيح الصناع (14

..وهو ما أكدت عليه محكمة النقض 139م،ص 2559أنظر. أحمد شعبان طه: فكرة الخطأ المهني وصورة في نطاق المسئولية المدنية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس  (14

زمالئه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعملة مع مراعاة تقاليد المصرية بقولها:"أن واجب الطبيب في بذل العناية مناطة ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط 

 م.1966مارس 22المهنه واألصول العلمية الثابتة ، وبصرف النظر عن المسائل التي أختلف فيها أهل المهنة.."، نقض مصري في 
يب فاألول ينشأ عن أخالل الطبيب بواجب الحيطة والحذر الذي يقع على كافة الناس فيسأل الطبيب عن حيث وجد اتجاه في الفقه يفرق بين الخطأ العادي والخطأ الفني للطب 19)

 اذا بل  درجه من الجسامة..انظر د. هذا الخطأ اياً كانت درجنه ،أما الخطأ الفني فيتمثل في أخالل الطبيب باألصول العلمية الطبية ومثل هذا الخطأ ال يسأل عنه الطبيب اال

 114،ص 1934ن مرقس : مسئولية الطبيب ومسئولية ادارة المستشفى ، بحث في مجلة القانون واالقتصاد ، عامسليما
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بسحب ترخيص مزاولة القرار قد ارتكب مخالفة كبرى ، ما يستوجب توقيع عقوبات مشّددة عليه 
المهنة ،ومنعه من العمل نهائي ا في اإلمارة  ووضع اسمه في القائمة السوداء لمنعه من العمل في 
الدولة ،مضيف ا أن المنشأة التي يعمل فيها الطبيب المخالف سيتم إغالقها ، لمخالفتها قرار الحظر 

 ،كما وأصدرت بذلك تعميم ا موّجه ا للقطاع الطبي الخاص.
خصاب خارج الرحم في القطاع إلجدا مهمة لمنع انتشار تفشي تقنية ا الخطوةد هذه وتع

وقوانين  آدابونحن بدورنا نؤكد على التشديد على ذلك في  ت ،طابع تجاري بح وتأخذالخاص 
أنه لألسف ال تمتلك إلى شارة إلن تشدد على عقوبة مرتكبيها ، ولكن يجب اأمهنة الطب و 

مكانيات متاحة لتنفيذ هذه العمليات واقتصرت على القطاع إالمستشفيات الحكومية في اليمن 
ترك المجال فقط للقطاع اللخاص التفرد بهذه ت الدولة أنكبر خطأ من قبل أوهذا ،الخاص 
 العمليات.

 الخطأ الطبي رثانيًا : صو 
ما يتعلق بالعمل الفني ، ومنها ماال يتعلق تتعدد األخطاء التي تقع من الطبيب فمنها 

ومبدأ الثقة المفترض في العالقة بين الطبيب ومريضه ، ومن  المهنةخالقيات أولكن تفرضه ، به 
 هذه األخطاء:

 انعدام الرضاء بالعمل الطبي: -0
يعد الرضا بالعمل الطبي من قبل المريض شرطا  لمشروعية هذا العمل ، فإذا باشر 
الطبيب العمل الطبي على جسم المريض دون سبق الحصول على موافقة األخير كان مثل هذا 

ويضع الطبيب تحت طائلة المسؤولية ، ومن هنا ينبغي على الطبيب قبل  العمل غير مشروع 
ر حاالت االستعجال أو الضرورة أن يحصل على رضا المريض أو جراء العمل الطبي في غيإ

من ينوبه قانونا . لهذا تتطلب المراكز المتخصصة بإجراء التلقيح الصناعي ضرورة موافقة الزوج 
فموافقة الزوجة تخضع لمقتضيات ممارسة ، والزوجة على هذه العملية موافقة صريحة ومكتوبة 

ن من مصلحة الحمل أن يكون هذا إكما  ،(10) للقواعد العامة مهنة الطب ، وموافقة الزوج تخضع
ما على ذلك ، أو هكراهإحدهما ال يجوز للطبيب أفإذا امتنعا كالهما أو ،  (11). الشرط متوفرا  

من  ةاتباع طرق احتيالية إلجراء العملية ، فالطبيب يعد مخطئا  إذا أوهم الزوج أنه إنما يأخذ عين
حيواناته المنوية إلجراء الفحص عليها ثم يلقح الزوجة بها ، وكذلك الحال فيما إذا قام الطبيب 

وهي تحت تأثير التخدير أو أوهمها بأنه إنما يجري لها عملية استكشافية. فهنا  الزوجةبتلقيح 
                                                 

وما بعدها ؛ د.محمد المرسي زهرة : االنجاب الصناعي أحكامه القانونية  11د. عبد الرشيد مامون: عقد العالج بين النظرية والتطبيق ،طبعة دار النهضة العربية ، ص 65)

 11الشرعية ،صوحدوده 

 من رحمها , إال فى جنين زرع أو للمرأة اإلنجاب على المساعدة التقنية إجراء يجوز ال" بأنه( 01) الماده في الطبية المسئولية شأن فى المصري القانون أحكام لقد بين ( 61

 "  بينهما الشرعى الزواج قيام أثناء ذلك يكون أن وبشرط كتابة ذلك على موافقتها على وبناء   الزوجين
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يكفي  بالقوة( ؛حيثعن )جريمة هتك العرض  أصليا   فاعال   الطبيب باعتبارهيمكن أن يسأل 
وبدون رضاها وبذلك يتوفر الركن المادي  مالمسة عورة شخص أو الكشف عنها رغما   لقيامها

 لتلك الجريمة.
أن ينطوي بنص قانوني تضمنه قوانين  الشرط يجبمن جانبنا نشدد على أن هذا و 

 المهن الطبية في اليمن.
 التبصير: انعدام -9

يرا  ، وهو ال هذا الرضا مستن ال يكفي وجود الرضا بالعمل الطبي بل البد أن يكون
وطبيعة  ،أحاط الطبيب المريض بكافة المعلومات المتعلقة بحالته الصحية  يكون كذلك إال إذا

إذا أهمل في إعطاء  العمل الطبي المزمع اجراؤه وبدائله ومخاطره ، ومن ثم يعد الطبيب مخطئا  
 (.12) ول الخضوع للعمل الطبي.لى قبإ هالمعلومات للمريض أو زوده بمعلومات مضللة بغية جر 

عطاء المعلومات الكافية إوعلى ذلك فالطبيب في مجال التلقيح الصناعي ينبغي عليه 
مكانية االستعاضة عنها بعمل  للزوجين عن وضعهما الصحي من حيث أهمية عملية التلقيح وا 

فإن ، ن وجدت إحيث نجاحها أو فشلها ومخاطرها  العملية منخر وكذلك الجوانب المتعلقة بهذه آ
 خفى هذه المعلومات أو بعضها عد مخطئا.أهو 
 التشخيص:الخطأ في  -3

ففيها  األخرى.التشخيص مرحلة تسبق مراحل العالج وهي أدق وأهم من المراحل 
ذلك تتكون لديه  ، وبناء علىيحاول الطبيب معرفة ماهية المرض ودرجة خطورته وتطوره 

معطيات يقرر على ضوئها ما يجب القيام به وهذا ال يتوفر لديه إال بعد القيام بإجراءات من 
 االختصاص.شأنها إبعاد الخطأ كالتحاليل وتصوير األشعة واالستعانة باألطباء اآلخرين ذوي 

حدث فإذا ثبت أنه تسرع في وصف المرض وفحص المريض بصورة سطحية كان مسئوال عما ي
من المسؤولية إال إذا كانت األعراض متداخلة ومعقدة بحيث  وال يعفىعن ذلك من عواقب وخيمة 

 .يخطئ في تحديد أسبابها أي طبيب من نفس المستوى
لم يجر الفحوصات الالزمة والكافية  إذاففي مجال التلقيح الصناعي يعد الطبيب مخطئا 

مكانية نجاح إ ضوئها يمكن أن يقرر ضرورة والتي علىللزوجين  جراء عملية التلقيح من عدمه وا 
جراء العملية إمخاطر  يستخلص منهاجراء الفحوصات التي إولذلك إذا أغفل  العملية هذه 

                                                 
ت ( من قانون مزاولة المهنة الطبي اليمني على أنه"يجب الحصول على موافقة المريض أو ولي أمره  قبل أجراء أي تدخل طبي ، اال في الحاال22( حيث تنص الماده ) 62

 الطارئة".
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نه كان أوأثبت ،الوراثية أو الغير وراثية التي يمكن أن تصيب المولود وما إلى ذلك  واألمراض
 .(11)األحوال و المدنية حسب أائية حقت علية المسؤولية الجن ذلك وأهمليستطيع تفادي 

 العالج:في  الخطأ -4
في هذه المرحلة غير مجبر  بوكيفيته ، فالطبيعد التشخيص تأتي مرحلة العالج ب

فيبعد ، ولكنه ملزم ببذل عناية الطبيب اليقظ الذي يحرص على مصلحة المريض  بتحقيق نتيجة 
فيختار ما يراه  ، وفقا لألصول العلمية الثابتة وما توصل اليه العلم عنه ما يضره قدر إالمكان

ذلك  لى  وصف دواء غير مناسب للمريض أو أخطأ في تقدير جرعته وترتبت ع مناسبا ، فإذا
العالج  ويمنع عليهأضرار كان مسئوال عنها. وله أن يوازن بين أخطار العالج وأخطار المرض 

 جوز المغامرة في جسم المريض.بقصد التجارب العلمية فال ت
ووجد أنها ال ، جراء عملية التلقيح الصناعي وفائدتها إفإذا ما وازن الطبيب بين مخاطر 

ها بعد موافقة ءجراإوقرر ، تهدد حياة الزوجة أو ال ينتج عنها طفل مشوه أو مريض بعاهة 
العملية والتي تقتضيها  فإنه ينبغي أن يتخذ كافة الوسائل الالزمة إلجراء مثل هذه، الزوجين 

 مكانيات المادية والعلمية إلجرائها بالطرق العلمية السليمة.إلن تكون لديه اأاالصول العلمية و 
تباع واجب اوال يتوقف األمر عند االصول العلمية بل أيضا  ينبغي على الطبيب 

ت أو السائل في هذه المرحلة وخصوصا  عند حفظ البويضا األمانةالحيطة والحذر وما تقتضيه 
المنوي ونقلها ، حيث ينبغي على الطبيب حماية البويضات الملقحة  والمحافظة عليها من 

خر آنبوب يحتوي على حيوانات منوية مع أنبوب أو االستبدال بغيرها كأن يقوم  بخلط أاالختالط 
يح خرى ليست زوجته أو بالعكس وذلك عند  قيامه بالتلقأيحتوي على بويضات تعود المرأة 

لى الخلط فيعتبر الطبيب إى ذلك دمل في المحافظة عليها وأأهو أفإذا تعمد ذلك ،  الخارجي
سالمية إلصحية واجتماعية ومخالفة ألحكام الشريعة ا ا  ضرار أن يحقق أمسئوال عن ذلك لما يمكن 

 لة.ءمن المسا هو مساعدأذلك ال يعفى  الطبيب  ءضو وعلى 
لى أن يولد الجنين إجراء الطبيب للعملية بل عليه متابعة الحالة إمر عند ألوال يتوقف ا

شراف على عملية إلمتنع عن مواصلة ااثناء الحمل أو أجراء الفحوصات لألم إ، فإذا أهمل في 
 عن ذلك. ونتج عن ذلك مخاطر على حياة األم أو الجنين ، عد الطبيب مسئوال  ، الحمل 

 اسرار المريض: إفشاء -5
لى علمه إسرار مريضه التي وصلت أالتي تقع على الطبيب عدم إفشاء  من االلتزامات

سواء علم بها من المريض نفسه أو استنتجها الطبيب من تلقاء نفسه أثناء  ،(14) بحكم مهنته
 خضوع المريض للعمل الطبي.

                                                 
 99( د.السيد عبدالوهاب عرفة ، مصدر سابق، ص63
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سرار مريضه في غير الحاالت التي أهو أفشى سر من  ام يعد الطبيب مخطئا إذومن تَ 
رضاء المريض باإلفشاء واإلبالغ عن الجرائم واإلدالء  اإلباحةانون ذلك ، ومن حاالت باح له القأ

 .(15) مام القضاءأبالشهادة أو دفاع الطبيب عن نفسه 
نستخلص مما ذكر أن انحراف الطبيب عن الحدود الطبيعية لرسالته المهنية التي أمنه 

الرسالة عليها القانون واللوائح والتشريعات الطبية تعد سببا  لفقدان الحصانة التي تمنحها إياه تلك 
ذلك ة عن ءلللمسا يجعله عرضةن إخالل الطبيب في تنفيذ هذا االلتزام تجاه مريضه إوبالتالي ف ،

 اإلخالل.
 الضررالفرع الثاني : 

مما يعني أن الخطأ إذا لم  الخطأ ،الضرر هو الصورة الملموسة التي تتمثل فيها نتائج 
وبعد التأكد من خطأ الطبيب  المدنية ،نه ال مجال إلعمال قواعد المسؤولية إف ،يترتب عنه ضرر

او  بعقمها ،و أيتم تحديد األضرار التي أصابت الزوجة والزوج سواء كانت بوفاة الزوجة 
عن األضرار المادية التي تكبدتها واآلالم  التلقيح، وكذلكبإصابتها بأمراض معدية ناتجة عن 

 ويت فرصة اإلنجاب.لى تعويض الزوجين عن تفإالنفسية والجسدية التي أصابتها باإلضافة 
نستخلص مما سبق أن األضرار التي تلحق بالمريض نتيجة لخطأ الطبيب يمكن أن 

بصحة اإلنسان وسالمته الجسدية كلما ترتب عنها خسارة مالية كاإلصابة  مادية كالمساستكون 
 ، (11) ه نفقات عالجية باهظةتكبدالتي تجعل الشخص عاجزا كليا أو جزئيا عن الكسب أو التي 

تلحق الشخص في كرامته أو شرفه أو قيمته  لتيضرار األا معنوية مثلأدبية أو وقد تكون 
لخاضعين لعمليات لجنة ألفشاء السر الطبي من قبل الطبيب أو مركز زرع اإويعد  األخالقية ،

 ضرار المعنوية التي تلحق بالمريض.ألالتلقيح الصناعي من ا
فال يسأل الطبيب عن ، ضرار المباشرة فقط ألإال على ا وال تقع المسؤولية قانونا  

ضرار غير المباشرة الناتجة عن خطئه سواء كان ذلك في المسؤولية العقدية أم في المسؤولية ألا
 .التقصيرية

 
 
 

                                                                                                                         
 ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.214اليمني ، كذل  الماده)( من قانون مزاولة المهن الطبية 23الماده) 61)

 ( من قانون مزاولة المهن الطبية اليمني23الماده) (61

 211ص  السابق, المرجع: العاطي عبد السيد ورضا الراعي محمود صبري 66)
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 : عالقة السببية بين الخطأ والضررالفرع الثالث 
،  يكفي لتحقق المسؤولية العقدية أن يكون هناك خطأ من الطبيب وضرر للمريضال 

ال انعدمت المسؤولية  نما يلزم أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في وقوع هذا الضرر وا  وا 
 (.19) المدنية

 :إثبات أركان المسؤولية
األصل أن مدعي التعويض يجب أن يثبت أركان المسؤولية جميعا  بما فيها خطأ الطبيب 

عن محكمة االستئناف بالرباط وهذا ما جاء في القرار الصادر ، والضرر ورابطة السببية 
 وليتهسئويشكل اإلخالل الخاطئ والضار بهذا االلتزام سببا لم“… بقوله 27/1/1741بتاريخ

التعاقدية التي يتعين على المريض الذي يدعي سوء تنفيذ الطبيب اللتزامه، أن يثبت الفعل 

به الضار الذي ينسبه إليه وكذا الضرر الذي لحق 
(44). 

قتصر على االلتزام بوسيلة أو بذل عناية ، فيكون على المريض يفما دام التزام الطبيب 
الذي يدعي خطأ الطبيب أن يثبت الضرر الذي أصابه من جراء الخطأ الذي ارتكبه الطبيب ،و 

ثبات هذه الرابطة عن إوالواقع أنه غالبا يسهل  ،إثبات وجود رابطة سببية بين الخطأ والضرر
ثبات ،وتبقى للقضاء إلوذلك بكافة طرق ا ائن إذ غالبا ما تكون هذه األخيرة واضحةطريق القر 

السلطة التقديرية الكاملة الستخالص الخطأ ، وغالبا ما يعمد إلى االستعانة بالخبراء ،مادام األمر 
رائن يتعلق بمسائل فنية. إال أنه ال يوجد ما يمنع المدعى عليه من دفع مسؤوليته بأن يهدم هذه الق

عن طريق إثبات انعدام العالقة السببية بين خطئه والضرر الذي لحق المصاب كأن يثبت أن 
 الضرر ناتج عن سبب أجنبي عنه.

ذا كان عبء اإلثبات يقع على عاتق المريض إال أن هناك حاالت استثنائية ال يلزم  وا 
 حالتين:ا في فيها المريض بإثبات الخطأ الذي يكون مفترضا بقوة القانون ويتحقق هذ

ففي هذه الحالة  ، نتيجةلل بضمان سالمة المريض أي متحمال   كان الطبيب ملتزما   كلما -
 .من جانب الطبيب بمجرد وقوع الضرر يكون الخطأ مفترضا  

ويتحقق ذلك في حالة كون المسؤولية  ، عن فعل الشيء تى كان الطبيب مسئوال  م -
 تقصيرية.

 
  

                                                 
 11 ص السابق, المرجع: العرعاري القادر دعب (64

 حيث( Comte) الدكتور ضد( Garnier) السيدة بقضية يتعلق األمر الطبية, بالمسؤولية المتعلقة األحكام مجموع لتقعيد المغربي العصري القضاء فيها تصدى قضية ( 64

 االلتهاب من نوع عنه ترتب مما األشعة آلة بواسطة باألشعة العالج لها وصف واستشارته طبيبها عند ذهبت وعندما( ulcère dudénal) معدية بقرحة السيدة تلك أصيبت

 .المحكمة أمام قضائيا بالتعويض فطالبته Radioscopiques نوع من الحاد
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 الـــخاتمــــة
ن التلقيح الصناعي كان محل تنظيم واسع من قبل أا الجانب رأينا ذدراستنا لهمن خالل 

والمؤتمرات القانونية والطبية والدولية ، وعلى العكس من التشريعات في  الغربيةالتشريعات 
لى هذا الموضوع باستثناء ما ورد في إشارة إلت خالية من ااءالعالمين العربي واإلسالمي ، اذ ج

 . ئري واإلماراتيبي والجزاالقانون اللي
 أواًل : النتائج:

نه لن يعجز أي شخص عن الموازنة إوعلى ضوء كل ما سبق التطرق إليه يمكن القول 
إذ تقريبا يمكن حصر هذه األخيرة في تحقيق ،بين مساوئ و أضرار التلقيح االصطناعي ومنافعه 

مصابين بمرض العقم هدفا سهال لعمليات حلم األمومة أو األبوة إذا أراد اهلل نجاحها ، إذ يصبح ال
النصب و االحتيال خاصة و إن كانوا ال يهتمون بالجانب المادي ، ففي ظل غياب الرقابة على 
استعمال هذه التقنية ستعم الفوضى نظرا لثقافة المجتمع اليمني و الضغوطات االجتماعية و 

و على المرأة بصفة خاصة ، بل النفسية التي تمارس على العاجز عن اإلنجاب بصفة عامة ، 
قد يصل اليأس بالمريض إلى درجة عدم احترام الشروط المتفق عليها شرعا و قانونا بالتنسيق مع 

  .  الطبيب السيما و أن هذه العمليات تجري في عيادات خاصة
  إن اإلنجاب الصناعي بين زوجين حال قيام رابطة الزوجية حقيقة  أمر مباح شرعا  بشرط

أهمها أن يكون بناء على تقرير طبي صادر من ثالثة أطباء  والتي منعى ضوابطه أن ترا
وأن  الطريقة ،بأن الزوجة ال يمكنها الحمل إاّل بهذه  النساء يفيدمتخصصين في أمراض 

ب على موافقة كتابية وأن يحصل الطبي الزوجية ،تتم العملية بين زوجين وأثناء قيام الحياة 
 من الزوجين.

  ، إن اباحة التلقيح الصناعي بين الزوجين والرضا به ال يعفي الطبيب من المسؤولية
ن كان ال يلتزم بنتيجة هي نجاح هذه العملية إال  ذا ثبت إنه يكون مسئوال  أفالطبيب وا 

جرائها ، أو عدم مراعاة واجب الحيطة والحذر في إصول العلمية الثابتة في ألمخالفته ا
 ذلك.

 عدم تمكن المستشفيات الحكومية من  يمثل إشكالية كبرى في اليمن هو أن االمر الذي
، ينّظم عملّية التلقيح االصطناعي  وجود قانونباإلضافة الى عدم  ، جراء تلك العملياتإ

 الخاصة.وغياب دور الدولة في الرقابة على مراكز التلقيح 
 :تثانيًا : التوصيا
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  يتضمن ون خاص وواضح في اليمن لى ضرورة تبني إصدار قانإنخلص مما تقدم
بتنظيم عمليات  الجزائية الطبية بشكل عام ويفرد في هذا القانون فصل خاص المسؤولية

يهدف لبيان مدى شرعية هذه العمليات والشروط   التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب ،
فال يجوز .   الواجب توافرها بها حتى يكون الطفل الناتج عن هذه العمليات ابنا  شرعيا  

اللجوء لهذه العمليات إال إذا توافرت عدة شروط وهي أن يثبت بناء علي تقرير طبي 
صادر من ثالثة أطباء مسلمين متخصصين في أمراض النساء وأطفال األنابيب بأن 

ن يحصل الطبيب علي موافقة كتابية من أ،و  الزوجة ال يمكنها الحمل إال بهذه الطريقة 
 بكافة المخاطر المحتملة للعملية ونسب نجاحها.الزوجين بعد تبصيرهما 

  ضرورة تضمين نصوص قانونية تمنع زرع أكثر من لقيحتين أو ثالث في رحم الزوجه مع
تالف إالتشديد  على منع االحتفاظ بمنى الزوج  وبويضات الزوجه منعا  باتا  وعلى 

ن تنتهي حياة ذلك ألجنة الزائدة عن طريق  تركها دون عناية طبية إلى أاوالتخلص من 
الفائض على الوجه الطبيعي. ،وهو ما انتهى إليه مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في 

 يم .كما ال يسمح بقيام ما يسمى ببنوك المن1770دورته السادسة بجدة في شهر مارس 
، حتى ولو  ،حيث يؤدي هذا إلى احتماالت وجود الخطأ بدون شكسباب ألألي سبب من ا

احتماالت وجود الخطأ موجودة مهما كتب عليها االسم ألن إن  حدا في األلف ،كانت وا
 .(17)واستندنا في ذلك الى رأي د. محمد البار االسم أحيانا يكتب خطأ.

  تضمين مواد في نصوص القانون تشدد على منع التعامل مطلقا مع الجينات التي تتم
لوراثية أو تحسين النسل ، وذلك بغرض التحكم في جنس الجنين أو بغرض تغيير صفاته ا

ألنه مع الوقت والزمن قد ينقلب المجتمع الي ذكوري لرغبة الكثيرين في إنجاب الذكور مما 
سيفتح األبواب لكثير من األضرار مقابل مكسب بسيط ، كما يحظر التعامل مع الجينات 

 .بهدف تغيير صفات الجنين الوراثية
  خصاب الخارجي الذي يتم عن طريق االستعانة إلا أوالصناعي  أنواع التلقيححظر كافة

والطفل الذي يولد من خالل هذا الطريق يعتبر   ، و بويضة امرأة غير الزوجة أبنطفة متبرع 
  طفال غير شرعي .

 نابيب التي تتم بين بويضة الزوجة ونطفة ألحظر كافة عمليات اإلخصاب الخارجي في ا
  الزوج 

                                                 
 13إلى  4مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة األردنية الهامشية من أنظر رد الدكتور محمد علي البار على سؤال رئيس (69

هل هذان األمران يحتمالن كذل  في التلقيح الداخلي أو ال ومسألة حدوث الخطأ بالعينات ومسألة بقاء النطف أو االحتمال،  م حول1946ر أكتوب 16إلى  11هـ /  1154صفر 

 ؟ يكونان إال في التلقيح الخارجي
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ثم ُيَعاد فيها البويضة المخصبة منهما ، لتزرع في رحم امرأة أخرى غير الزوجة)يسمى  
وهي تجارة منتشرة في كثير من دول العالم يلجأ إليها البعض كوسيلة ،الرحم المستأجر( 

 ىن يقوم بعض االزواج بإجبار زوجته علأللتكسب في مواجهة الفقر وهو ما نخشى منه 
فضال عن أنه مع مرور الزمن   وهو ما يتسبب في مشاكل عديدة ،  تأجير رحمها للتكسب

من الوجاهة االجتماعية فتقوم السيدات الثريات بتأجير أرحام  مر نوعا  ألقد يصبح هذا ا
 تجنبا لزيادة الوزن. أوالفقيرات لتريح نفسها من عناء الحمل 

 كل من  يد هذه العمليات في سجالت خاصة تثبت فيها شخصيةينوصي بضرورة تق
ومضمون   ، الزوجين وكافة البيانات الخاصة بهما وموافقتهما علي إجراء هذه العملية 

علي أن يتم حفظ هذه السجالت   ، أليهاالتقارير الطبية التي توضح الضرورة الملجئة 
 شرط من شروطها. أيحماية ألطرافها والسيما عند الخالف حول 

 أن، على  فى المستشفيات والمراكز الطبية الداخلي إجراء عمليات التلقيح الصناعى 
وبالنسبة  ، يرخص بها وزير الصحة وفقا لشروط توضح فى الالئحة التنفيذية لهذا القانون

 للتلقيح الخارجي فيمنع إجراء هذه العمليات إال في المستشفيات الحكومية وبكادر مسلم .
الشروط وكل من يخالف  عقوبات مشدده بالنسبة للمخالفين لهذهمع تضمين نصوص ذات 

 القانون.أحكام هذا 
  شرافية ، تختص باإلخصاب المساعد إنشاء هيئة خاصة يكون لها سلطة ومهام تنظيمية وا 

تكون مهمتها تنظيم عملية الترخيص للجهات   ، لعقم اكوسيلة فاعلة وناجحة في حاالت 
جراء األبحاث التي تقوم بهذه العمليات ومراقبة األداء بها ومتابعة التطور في  هذا المجال وا 

 .العلمية
  األخطاء  هذه غياب قانون للمساءلة عن تزايد االخطاء الطبية بشكل عام ، و في ضوء

طباء أي نصوص يتم االحتكام إليها لتعويض الناس عن األضرار ألوعدم تناول قانون ا
ضايا نشاء مرجعية طبية قانونية متخصصة في متابعة قإالتي تلحق بهم ، نشدد على 

 األخطاء الطبية.
  م والذي مضى 2000تفعيل قانون المجلس الطبي الذي وافق عليه مجلس النواب عام

مام األخطاء الطبية ، ونأمل أيفعل ، ومن مهامه الوقوف  أندون  ةعليه ثالث عشرة سن
في أن المجلس الطبي المشكل يؤدي مهامه في تتبع األخطاء الطبية ومحاسبة مرتكبيها 

 لى تطوير المهن الطبية.والعمل ع
 المـــراجــــع

 -أ: كتب التفسير: 
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اإلمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: تفسير القران العظيم، دار الفكر للطباعة  -1
 ه.1417-م1778والنشر، بيروت، يدون طبعه، 

االولى، دار الفكر، دمشق وهبه الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الطبعة -أ. د -2
 م.1778-هـ 1418

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري المسمى )جامع البيان في تأويل القران(، الطبعة  -1
 م.1779-هــ 1418الثانية، دار الكتب العلمية بيروت، 

 الشوكانيفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للعالمة محمد بن علي  -4
 دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت. 

محمد رشيد رضاء: تفسير القران الحكيم المشهور بتفسير )المنار(، الجزء الثاني، بدون طبعه ودار  -5
 نشر.

 ب: كتب الحديث:
 لبنان-بيروت–صحيح اإلمام مسلم مع الشرح: طبعة دار الفكر  -1

 محمد بن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري. -2

المجلد -تأليف محمد ناصر الدين األلباني  –ليل في تخريج أحاديث منار السبيل إرواء الغ -1
 م.1785-1405السادس  المكتب اإلسالمي الطبعة الثانية 

 ا لمكتب اإلسالمي.–صحيح سنن الترمذي: تأليف محمد ناصر الدين األلباني  -4

 .دار المعارف  -صحيح سنن أبي داؤود: تأليف محمد ناصر الدين األلباني -5
 ج: كتب اللغة:

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مطبعة دار الفيحاء والمنهل ،  -1
 دمشق.

لسان العرب: المؤرخ المسلم أبو الفضل جمال الدين )ابن منظور( محمد بن مكرم األنصاري  -2
َويفعي اإلفريقي من نسل رويفع بن ثابت األنصاري.  الرُّ

مصر، رقم الطبعة غير معروف  -وزارة التربية والتعليم  –المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية:  -1
 م.1774

 ابن أنيس: المعجم الوسيط: الجزء الثاني، الطبعة الثانية. -4
 *كتب الفقه:-د

الفقه اإلسالمي وأدلته الشامل لألدلة ألشرعية واآلراء المذهبة، واهم النظريات الفقهية الجزء  -1
 .م1779-1418كتور وهبه الزحيلي دار الفكر المعاصر رقم الطبعة العاشر تأليفا ألستاذ الد

تاليف  –طفل االنابيب –طرق االنجاب في الطب الحديث  -فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة -2
 .م1771-بيروت المجلد االول –بكر بن عبداهلل أبو زيد مؤسسة الرسالة 

-1418منجي التنوخي الحنبلي الطبعة الممتع في شرح المقنع الجزء الرابع لطيف زين الدين ال -1
 دار خضر للطباعة بيروت لبنان. 1779
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المغني لموفق الدين أبي محمد عبد اهلل بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي الدمشقي  -4
هجرية الجزء التاسع دار عالم الكتب للطباعة والنشر  120الصالحي الحنبلي المتوفى سنه 

 والتوزيع.

مواسم العام من الوظائف المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن لطائف المعارف فيما ل -5
هـ( الناشر: دار ابن 975رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 م.2004هـ/1424حزم للطباعة والنشر الطبعة: األولى، 

ف األمام محمد بن على تألي–نيل األوطار شرح منتقى األخبار عن أحاديث سيد األخيار  -1
تسجيل اإليداع للطبعة –بدون طبعة –دار بن الهيثم القاهرة –الجزء الخامس -الشوكاني 

 م.2004

 المجلد الخامس–تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين  –الشرح الممتع على زاد المستقنع   -9
 م.2002إيداع الطبعة ب ،المكتبة اإلسالمية في القاهرة  –مركز فجر للطباعة 

فقه الكتاب والسنة دراسة مستفيضة تتناول كل أبواب الفقه على مختلف المذاهب واآلراء  -8
أعده أبو مالك -والتعرض لعامة القضايا الفكرية في ضوء اإلسالم بأسلوب موضوعي معاصر

المكتبة التوفيقية القاهرة مصر _الطبعة بدون _ إيداعه  –المجلد الثالث  –كمال بن السيد سالم 
 م.2001ان ب ك

الطبعة –دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة القاهرة مصر -للسيد سابق –فقه السنة  -7
 م.1777-1417األولى 

المتناثر من الحديث المتواتر: محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد اهلل، دار الكتب السلفية ، الطبعة  -10
 الثانية.

ار: تقي الدين ابن دقيق العيد، تحقيق عبد العزيز بن شرح اإللمام بأحاديث األحكام: باب اإلقر  -11
 م.1779هـ1408محمد السعيد، دار أطلس للنشر والتوزيع، 

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير: عمر بن علي بن أحمد  -12
حمد عبد م-األنصاري ابن الملقن سراج الدين أبو حفص تحقيق مصطفى أبو الغيط عبد الحي 

 م.2001 – 1425ياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، -اهلل بن سليمان 

الدرر الحكام في شرح غرر األحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبالني: المجلد  -11
 الثاني: محمد بن فراموز: الشهير )مال خسرو( الناشر مير محمد كتبخانة،

 خصصة:الكتب والرسلئل والمجالت المت-ه
د. أحمد محمود سعد، مسئولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، دراسة  -1

 م.2009تحليلية التجاهات الفقه والقضاء المصريين والفرنسيين، دار النهضة العربية 

د. أحمد شعبان طه: فكرة الخطأ المهني وصورة في نطاق المسئولية المدنية، رسالة دكتوراه  -2
 م.2007جامعة عين شمس 
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د. أحمد محمد لطفي أحمد: التلقيح الصناعي بين اقوال االطباء وأراء الفقهاء، دار الفكر  -1
 م.2011االسكندرية-الجامعي

د. الشحات إبراهيم محمد منصور: نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي، دار الفكر  -4
 م.2011االسكندرية  –الجامعي 

ركن الخطأ في المسئولية المدنية للطبيب -ة دكتوراه رسال –د. أنور يوسف حسين عبد الكريم  -5
 .م2012جامعة اسيوط ، -رسالة دكتوراه-دراسة مقارنة في القانونيين المصري واليمني 

 مؤسسة أخبار اليوم. -د. رفعت كمال: عالج العقم وأطفال االنابيب ،كتاب اليوم الطبي -1

ضمن مطبوعات المركز الدولي مطبوع  - جمال ابو السرور: العقم في العالم االسالمي -9
 .م1770للدراسات والبحوث السكانية بجامعة األزهر عام 

جميل الشرقاوي: النظرية العامة لاللتزام، الكتاب االول )مصدر االلتزام(، دار النهضة العربية  -8
 .1787القاهرة،

ن المقارن د. حسن االبراشي: مسئولية األطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانو  -7
 م.1750رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، 

-د.حسن عكوش: المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني الجديد، دار الفكر الحديث  -10
 م.1790. 2القاهرة، ط 

د. عبد الراضي محمد هاشم، المسئولية المدنية لألطباء في الفقه االسالمي والقانون الوضعي  -11
 م.1774معة القاهرة ، رسالة دكتوراه، جا

 د. عبد الرشيد مأمون: عقد العالج بين النظرية والتطبيق طبعة دار النهضة العربية. -12

د. على حسين نجيده: بعض صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية، التلقيح الصناعي وتغير  -11
 .م1770الجنس، 

واإلخصاب، لوكالة  د. سامي راضي، رئيس قسم األجنة في مركز دبي لألمراض النسائية -14
 .األنباء األلمانية )د.ب.  أ(

. تنقيح حبيب ابراهيم 5الفعل الضار. ط 1د. سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني م -15
 م.1772االسكندرية،-الخليلي، منشأة المعارف 

د. سليمان مرقس: مسئولية الطبيب ومسئولية ادارة المستشفى، بحث في مجلة القانون  -11
 .9،1719اد، سواالقتص

د. سماعيل محمد علي: االعفاء من المسئولية المدنية في القانون المدني اليمني مقارنا بالقانون  -19
 م.1771القاهرة –المدني المصري والشريعة اإلسالمية، سعد سمك للنسخ والطباعة 

م، المحاماة، 1711يونيو  22د. سهير منتصر: المسئولية المدنية عن التجارب الطبية في  -18
 19س

 م.2001االسكندرية،–د. محمد حسين منصور: المسئولية الطبية، دار الفكر الجامعي  -17
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د. محمد سعد خليفة المسئولية المدنية عن الممارسات الطبية الماسة بالجنين، دراسة لحق  -20
 .م 2001الجنين في التعويض، دار النهضة العربية 

 الجديدة النجاح مطبعة الخاص، القطاع ألطباء المدنية :المسؤولية د.محمد عبد النباوي -21
 .105م،ص 2000،المغرب

التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب والرأي الشرعي فيها ، بحث مقدم للمجمع  مصطفى الزرقا: -22
 .هـ1404في دورته السابعة  -الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي

عة دار الكتاب اللبناني مكتبة فصل الكيمياء، طب-العالمة عبد الرحمن أبن خلدون: المقدمة  -21
 م.1782بيروت —المدرسة

 .م1770د. محمد علي البار: طفل االنبوب والتلقيح الصناعي، طبعة الدار السعودية  -24

 د. وفاء حلمي أبو جميل: الخطأ الطبي، دراسة تحليلية فقهية وقضائية في كل من مصر -25
 م.1789وفرنسا   

والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، الطبعة  د. السيد محمود مهران: االحكام الشرعية -21
 م.2002االولى،

د. محمد مرسي زهره: االنجاب الصناعي وأحكامه القانونية وحدود الشرعية، مطبوعات جامعة  -29
 م.1771الكويت 

د. حسن سالم: االخصاب خارج الجسم، بحث مقدم للجمعية المصرية للطب والقانون، ندوة  -28
 م. 1785طفل االنابيب 

 المجمعات والفتاوي الفقهية: -و
قرار مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم اإلسالمي  -1

واكده قرار مجمع الفقه االسالمي الدولي المنعقد  1785يناير  28 – 17في مكة المكرمة من 
 م.1781أكتوبر  11-11في دورة مؤتمر الثالث بعمان من 

 (.1225مجموعة الفتاوي اإلسالمية، دار اإلفتاء المصرية، المجلد التاسع رقم ) -2

 م.1780مارس 21المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، فتوى ب تاريخ -1

قرار مجمع الفقه االسالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمر الثالث بعمان عاصمة المملكة  -4
 م.1781أكتوبر  11-11ه الموافق 1409صفر  11-8االردنية لهاشمية من 

 القوانين:-ز
 .م2002لسنة  14القانون المدني اليمني رقم  -1

 .م بشــــأن إنشاء المجلس الطبي2000( لسنة 28القانون اليمني رقم ) -2

 .م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدالنية2002( لسنة 21القانون اليمني رقم ) -1

 الطبية والصحية الخاصة. م بشأن المنشآت1777( لسنة 10القانون اليمني رقم) -4

 .2002القانون المدني الفرنسي  -5
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 .م1748لسنة  111أحكام القانون المدني المصري. رقم  -1

 م.1788لعام  911قانون االسرة السويدي رقم  -9

 .م 2004لعام  40قانون التلقيح الصناعي االيطالي رقم  -8
 

 أحكام المحاكم والمجالت : -ح
 .15لسنة  111الطعن رقم  –عة أحكام النقض م، مجمو  1717يونيو  21نقض مدني في  -1

ملف  – 11/5/2001بتاريخ - 2147قرار صادر عن الغرفة المدنية بالمجلس األعلى عدد  -2
، منشور بمجلة ]اإلشعاع، العدد الخامس والعشرون، 1081/1/5/2000مدني عدد 

 .إلى 191، ص 2000يونيو

 (.57عوى الجزائية رقم )في الد 2009نوفمبر  20محكمة شرق تعز االبتدائية في  -1

ه 1428لسنة  119م، في القضية رقم )2008مارس 12محكمة شرق االمانة االبتدائية في  -4
 .)غير منشور(

 م.1711مارس 22نقض مصري في  -5

 .14517العدد - 2011نوفمبر  21جريدة القيس الكويتية،  -1

 م.2000نوفمبر  19نقض مدني فرنسي في  -9
 مواقع االنترنت -ط

1-www.startimmes.com /f.aspx المسئولية الجنائية والتاديبية  -) بحث منشور على االنترنت
 عن االخطاء الطبية في النظام السعودي

 
 
 

  


