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 اإلندونيسياألانبيب عند جملس العلماء  ألطفالحق اإلرث 
اإلندونيسيقانون الو   

دراسة مقارنة ( )   
 ملخص 

وجود   عدم  ألن  حقوقه.  حسب  حيفظها  أن  علينا  واجب  اإلرث  حبقوق  يتعلق  ما  كل 
أحكام واضحة ميكن أن تسبب مشاكل يف املستقبل ، والتلقيح االصطناعي هي من طريقة نشئة  

املدى  البشر   على  اجلديدة  األشياء  هذه  لتعديل  قواعد  إىل  وحيتاج  طبيعي  أصل  من  ليست  اليت 
القريب واملستقبل. لذالك تؤخذ من هذه الرسالة حتت عنوان "حق اإلرث  ألطفال األانبيب عند  

 جملس العلماء اإلندونيسي والقانون اإلندونسى. 
يف حق إرثه إذا مل يبين على الفهم الصحيح  فيمكن بوجود أطفال األانبيب جداًل يف املستقبل نظرا  

للعواقب احلكم  من القانون أو الفتوى العلماء، ألنه من املمكن أن تكون هناك مشاكل مع حالة 
 .أصل األطفال اليت حتتاج إىل توضيح

  يف هذه االرساله، يتم الرتكيز على مقارنة تطبيق القانون حلقوق املرياث ألطفال األانبيب وفًقا لفتوى 
، إذا مت حبثها ستكون هناك اختالفات يف عواقب القانوين  .العلماء اإلندونيسي والقانون اإلندونيسي

  ، خمتلفة  إرشادات  من  منها   استخدم كل  وإذا  االصطناعي،  ابلتلقيح  اخلاصة  املرياث  حلقوق 
قضااي   يف  داخلية  عائلية  صراعات  تصبح  أن  خيشى  اليت  احلقوق  يف  اختالفات  هناك  فستكون 

 .رياثامل
 اإلرث ألطفال األانبيب، جملس العلماء اإلندونيسي، القانون اإلندونيسيملفتاحية: الكلمات ا
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ABSTRACT 

Everything related to inheritance rights is an obligation that must be 

maintained following their rights. A lack of understanding can lead to problems 

in the future. Artificial insemination is a human way that is unnatural and 

requires rules to deal with these new things shortly and in the future. Therefore, 

the writing is entitled "Inheritance Rights of IVF Child According to the 

Indonesian Ulema Council and Indonesian Law."  

The existence of a child born through IVF, if it is not based on a correct 

understanding of the law or legal opinion of ulama and its consequences, can be 

controversial in the future in terms of the child's inheritance rights. It can lead to 

problems concerning the child's origin that need to be clarified. 

For this reason, the focus is on comparing the law enforcement of the 
inheritance rights of IVF child according to the legal opinion of the Indonesian 

Ulema Council and laws in Indonesia. According to both, there are different 

consequences of the laws on the inheritance rights of IVF children. If each is 

adopted from different guidelines, it will result in different rights which may 

lead to internal family conflicts due to inheritance issues in the future. 

 

Keywords: Inheritance of IVF, Indonesian Ulema Council, Indonesian Law 

 
 

ABSTRAK 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan hak waris merupakan 

kewajiban yang harus kita pertahankan sesuai dengan haknya. Karena kurangnya 

penilaian yang jelas dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, inseminasi 

buatan merupakan cara manusia yang tidak berasal dari alam dan membutuhkan 

aturan untuk memperbaiki hal-hal baru tersebut dalam waktu dekat dan masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, diambil dari surat ini yang berjudul “Hak 

waris bayi tabung menurut Majelis Ulama Indonesia dan hukum Indonesia . 

Keberadaan hak waris bayi tabung dapat menjadi kontroversi di kemudian hari 

karena jika tidak dilandasi pemahaman yang benar tentang konsekuensi dari 

hukum atau fatwa ulama, karena tidak menutup kemungkinan terdapat masalah 

dengan asal usul anak yang perlu diperjelas. 

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah membandingkan antara penerapan 

hukum dengan hak waris bayi tabung, menurut fatwa ulama Indonesia dan 

hukum Indonesia. Untuk menjadi pergumulan internal keluarga atas masalah 

warisan. 

 

Kata kunci: waris bayi tabung, Majelis Ulama Indonesia, hukum Indonesia 
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 مقدمة  .1

والذي أعطاان بعدد ال حتصى من النعم  ،  الذي بنعمته تتم الصاحلات    هللا  احلمد

حق اإلرث لألطفال األانبيب عند جملس  "حتت عنوان      الرسالةكتابة    الباحث  أكملقد  

الني العلماء  وجملس  األندونيسي  اإل العلماء  العلماء  وجملس  خري  كل  مع    "يسينندو سي 

 .الحوص

إلنسان من أكمل خلق هللا تعاىل يف هذا العامل، حيث أن هللا قد أعطاه العقل  ا

يكشف   أن  يستطع  حىت  والفهم  الفكر  قبل،  ورزقه  من  ما كان  جيدها  مل  اليت  األشياء 

كما وقع يف هذا العصر هناك أمور مستجدات كثرية ينتفع هبا الناس حلاجة ما حيتاجه 

اجملتمع. متشي بذلك الواقع أن دين اإلسالم من أكمال الدين يف كل زمان ومكان حىت  

 لناس هبا. لو وجد األمور املستجدات يف أي عصر ففيه خمرج احلكم يكشفها ملصلحة ا

طفال األانبيب من مكتشفات املعاصرة ينتفع هبا األطباء ليطرع احلاجة ملن مل حيصل  األ

االتصال  طريق  عن  احلمل  يكون  أن  ابلضرورة  ليس  أنه  مهما  هبم  مينع  ما  بسبب  ذرية 

اجلماع   دون  احلمل  حيدث  أن  ميكن  األخرى  بطريقة  يكون  قد  بل   ، املباشر  اجلنسي 

 اانت املنوية مع بيضة أنثى.  ويكتفي ابختالط احليو 
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فرصة   فيه  ولكن  لالستخدامها،  منفعة كبرية  لديه  االصطناعي  التلقيح  أن  كون تولو 

 حىت يشكله يف ابب النسب واإلرث.  فيها احملتملةضرار شديًدا اآلاثر السلبية وال

أن جمتع اإلندونيسي حيتوي على أطراف متناوع ودين خمتلفة    كما هو املعروف

مت حسب وطبيعة  يستعملوهنا  أسس  لديهم  ما كان  النظام  استخداموا  وهم  فاوتة، 

اإلطمنان قلوهبم ومنهم ينتسب األمور إىل القانون ومنهم من ينتسب األمور إىل الفتوى 

ا يف مسألة حق اإلرث مثال،  منهم من يستخدم ابلقانون ومنهم من  مالعلماء بينهم. ك

فباخلصوص    ، ابلفتوى  فيه  إذا  يستخدمه  الذي طفل  للإلرث  ا توزيع  وجد  األانبيب 

  األمر ستخدامهل له حق لألرث أو ليس له حق، وكيف يكون من ي أختلف نظاريته،

ا ميكنه مأمهية هذا الباب  علمائهم حىت وصلوا اىل  فتوى  بستخدام  ي  ومنهم منلقانون  اب

ونظرا   هلذا الطفل، يف تطبيق حكم حق اإلرث    بني أعضاء األسرةاختالف    وقوع   من

جيد   بذالك  مل  املوجودة  رسالة    األمور  إال  الباحث  املشألة  يبحثبعض  هذه    عن   منهم 

 تها.صناع حكم

ف  األمور  ذالك  ظهور  يكشفمع  أن  الباحث  حيث    املسألة  ههذ  رغب  من 

سبب اختالف   نظرية عند القانون اإلندونيسي وفتوى العلماء اإلندونيسي حيت يظهر

القانون   عند  األانبيب  ألطفال  الشرعي  االبن  اعتبار  جملس    األندونيسييف  والفتوى 

 .األندونيسيالعلماء 
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املتعلقة   الباب   أن يكشف األحكام  باحثفأراد ال  زايدة لكنوز العلمية    وكذالك  

. قانون اإلندونيسي مقارتة مع جملس العلماء األندونيسي اليت قد أفىت هذه املسألةبني ال

  وجه االختلفات من عواقب القرر بني القانون والفتوى يف يظهر الفجوة واملشكلة  حيت 

 . العلماء

البحث   فائدة  فيه  يظهر  لعل  هذا  استخداممع  ومن  يكون  إمكانية  أبن  من  ه  كنوز كنز 

يف طفل األانبيب حىت نستخدمه لفهم حقيقة  خاصة للمسلمني    وأساسا من الفهم العلمية  

 حق اإلرث ألطفال األانبيب. 

 منهج البحث  .2

حبث أما   وهو   ، املكتبات  البحوث  من  نوع  هو  البحث  يستخدم    الذي  هذا 

مثل والقوانني   ما يتعلق ابملوضوع مباشرة موضوع دراسته بياانت املكتبة يف شكل كتب 

   .والفتوى العلماء البحوث العلميةواجملالت و 

ليس هلا عالقة ابملوضوع مباشرة، وإمنا أيخذه من  من شكل باحثاستخدم الذالك وك

مثل وسائل  و ال  أي  و اجملكتب  أو  املالت  اجلماهريي  اإلعالم  وسائل  يف  سواء   ، قاالت 

املشاكل اإلنرتنت والبياانت األخرى ذات الصلة للمساعدة يف حل    إلكرتوين على املوقع

 يف هذا البحث. 



6 

 

طفال  األوهي مراجعة األحكام    مع املعلومات،جبه  يف إعداد   لباحث أيضاااستخدم  مث  

 .اإلندونيسيوالقانون  لفتوى جملس العلماء الإلندونسىي  وفًقا ل  من كل جوانبه  األانبيب

 وطريقة حل املعلمات ابملقارنة بني املعلومات املوجودة واسننبط من آاثر حكمه.  

 حويل حل املشكالت التالية:   فسيتكلم الباحث    استمرارا من خلفية البحث السابقة

 كيف كان مكانة طفل األنبب يف املرياث ؟   (1

هو   (2 الما  واالتوجه  اإلندونسي  ختالفوافق  العلماء  جملس  بني  املسألة  هذه  مع    يف 

 القانون اإلندونيسي ؟

تطبيق القانون اإلندونيسي مع وجود فتوى اآلاثر املتعلقة يف  وجه املشكلة و   ما هو  (3

 جملس العلماء اإلندونيسيا يف ابب حق اإلرث  أطفال األانبيب؟

وفوائد البد من بياهنا، فسيحتصر مبا يتعلق به  أهدافوالريب هذا املبحث له 

 فيما يلي:  الباحث

 توضيح مكانة أطفال األانبيب يف حق اإلرث. .1

الصحيح يف    فيقاملو واالختالف يف حق اإلرث ألطفال األانبيب و فق  اظهور وجه التو  .2

 .اإلندونيسيالتطبيق القانون و الفتوى جملس العلماء  

و بيان   .3 القانون  املشكلة  تطبيق  يف  املتعلقة  جملس   اإلندونيسياآلاثر  فتوى  وجود  مع 

 . يف ابب حق اإلرث  ألطفال األانبيب اإلندونيسيالعلماء 
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 ية املكتباتنظر  من وأما

 إلرث ا .أ

وِورثة    -ابلكسر  -إلرث اكلمة      لغة:   اإلرث  ِوراثً  يَِرث  َوِرث،  مصدُر  الورث  أصله 

إراثً  فصار  واتًء  مهزًة  الواو  فأُبدلت  وُورّااثً  املرياث   1. وترااثً  وِوراثة  يف  الياء  من   .وكذا 

 2".القدمي الذي توارثه اآلخر عن األّول واألمر ء،والبقّية من الشي األصل" :معانيه

يف "  :  اصطالح  أما  الروضة  يف  النووي  عرفه  من كما  مأخوذاً  املرياث  إذا كان  هذا 

آخر بنسب   مبوت  املوروث، وأّما إذا كان مأخوذاً من اإلرث فهو »استحقاق إنسان

  3.أو سبب شيئاً ابألصالة

إما  أسباب وله   الزواج    حلصوله،  أو  النسب  قرابة  حيث  حيث    )املصربة(من  من  أم 

 (.   الوالء) حترير العبد

األانبيب .ب  األاألطفال  اللغة األطفال  يف  األطفال   انبيب  وهي  من كلمتني  تتكون 

مبعىن    " األطفال  و"  من   4رخصا"  انعما دام ما  املولود " واألانبيب،  واألانبيب 

 

 2-1ص  10ه اجمللد   1414احمليط يف اللغة، ) عامل الكتب(   بن عباد الصاحب أبو القاسم،  ( إمساعيل 1
 .۳۴۸ص ،۱اجمللد  1426القاموس احمليط، ) مؤسسة الرسالة(  حممد بن يعقوب الفريوز آابدي جمد الدين (2
،  1412  بن شرف النووي حمي الدين أبو زكراي، روضة الطالبني وعمدة املفتني،) املكتب اإلسالمي( حيىي ( 3

 .۱۱، ص۸جملد 
 45ص   2004مكتبة الشروق الدولية  -( إبراهيم أنيس، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية  4

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.lib.eshia.ir/10102/8/11/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.lib.eshia.ir/10102/8/11/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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هو  .5كالقصب َأجوف مستدير كل "األنْ ُبوُب" كلمة األانبيب   ترمجة األطفال 

 . صناعة أو تقليد يعين االصطناعي التلقيح اصطناعية من

   ( Fertilization املخترب يف معروف ابإلخصاب   اصطالح    األانبيب يفاألطفال  

In Vitro    بذالك مسي   البويضة التقاء أو اإلخصاب  عملية حتدث ألن ( 

من  صورة على زجاجية  ابلداخل املنوية واحليواانت  وهو   حلصول احملاولة األنبويب 

 بدون خاص وعاء يف والبويضة املنوية بني احليواانت  اجلمع طريق عن احلمل على

من   املىن  استدخال  يتم  احلالة  هذه  ويف   " السباعي  أحم  زهري  الدكتور  قال  مجاع. 

 6الذكر إىل اجلهاز التناسلى يف اتأل نثى.

 الفتوى .ت 

ابن منظور: "أفتاه يف األمر أابن له، وأفىت الرجل يف    مثل ما قاله  الفتوى يف اللغة

املسألة واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء ... يقال: أفتيت فالاًن رؤاي رآها إذا عربهتا له،  

والفتيا   ... أجابه  إذا  يف املسألة  أفتاه  يقال:   ... عنها  أجبته  إذا  مسألة  يف  وأفتيته 

 7. ، الفتح يف الفتوى ألهل املدينةوالُفْتوى والَفْتوى: ما أفىت به الفقيه

 
 98مصدار السابق ص(  5

   ..338ص م( 1993 \ه  1413الدكتور زهرب أمحد السباعي، الطبيب آدابه )دمسق ، دار القلم ، ( 6

) دار صادر   ، لسان العرب،حممد بن مكرم بن علّي، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي(  7
 148، / 147 ص 15جملد بريوت (. -
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بيان حكم   الفقه اإلسالمي وأصوله: أن اإلفتاء   علماءعند    يف اصطالحلفتوى  اأما  

 8.هللا تعاىل مبقتضى األدلة الشرعية على جهة العموم والشمول

بيان احلكم الشرعي عند    على معىن الفتوى أي"  جممع الفقه اإلسالمي  ه وقد عرف

الناس   أوضاع  لتصحيح  النازلة  حكم  ببيان  سؤال  بغري  يكون  وقد  عنه،  السؤال 

 9" وتصرفاهتم

اإلندونيسيأما   العلماء  جملس  العلماء هي    فتوى  جمللس  وظائف  من  وظيفة 

فكان أساس فتوى جملس العلماء   ،للمستفىت  مفيتيكون    وله أسس أبن  اإلندونيسي

مذكو  الرقماإلندونيسي  الفتوى  تثبيت  دليل  عن  القرار  رسالة  يف  -U ر 

596/MUI/X/1997  العلماء جملس  أصدرها  قد  القرار  رسالة  وهذه   ،

 م. 1997اإلندونيسي وأثبتها يف سنة 

 

 

 
  4جملد ه  1426 (دار احلديث  ) وفتاوى إسالمية يف قضااي معاصرة   ، جاد احلق علي جاد احلق(  8

 . 218ص
 2مجادى األوىل إىل  28، الدورة السابعة عشرة بعمان )اململكة األردنية اهلامشية( من  153قرار رقم (  9

 .م 2006حزيران )يونيو(  28 –  24ه ، املوافق 1427مجادى اآلخرة 
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 القانون  .ث 

أو معها، إمنا يراد به ما وضعه البشر   مقابل كلمة والشريعة ، يفوإذا ذكرت كلمة القانون

دلوال. فإذا   حياهتم وعالقاهتم بعضهم ببعض افرادا ومجاعات   من أحكام التنظيم شؤون

وهلذا  الناس  وضع  من  أساسا  القانون  فإن  تعاىل  هللا  وحي  من  أساسا  الشريعة  كانت 

األحكام  جمموعة  هبا  ويراد  القانون  تطلق كلمة  وقد   . الوضعي  القانون  عليه  يطلق 

، أو قانون عقوبة احملذرات    الوضعية يف موضوع معني أو جمال معني مثل قانون العقوابت 

 10منها . 

  إىل   ذلك   بعد  استند  الذي  11انبليون   قانون  إىل  أساًسا   إندونيسي  يف  املدين  القانونأما  

 burgerlijk)    بشأن  1847  لعام  23  رقم (    Staatsblaad  ) الرمسية  اجلريدة

wetboek voor Indonesiaie)  يف   كانو . املدين القانون ابسم إليه يشار أو  

  غري   املواطنني  تستهدف  اهلولندية  الشرقية  اهلند  حكومة  وضعتها  قانونية  قاعدة  الواقع

  إىل  واستناداً  ، ذلك  ومع. األجنيب والشرق والصينيني أورواب من وابلتحديد ، األصليني

 عن   الصادرة  اللوائح  مجيع  فإن  ،  1945  عام  لدستور  االنتقالية  القواعد  من  2  املادة

 
 . ( املصدر السابق 10
قوانني انبليون عبارة عن قوانني مدنية فرنسية متت صياغتها يف عهد انبليون بوانبرت. متت صياغته  ( كانت  11

 . 1804مارس  21بسرعة من قبل جلنة من أربعة فقهاء فرنسيني مشهورين ودخل حيز التنفيذ يف 
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(.  التوافق  مبدأ)  اإلندونيسيني   املواطنني  على  تنطبق اهلولندية  الشرقية  اهلند  جزر  حكومة

 بشكل  الوقت  هذا   يف  البيولوجية  األسلحة  يف  الواردة  األحكام  من  العديد   تنظيم  مت

  ابألرض   يتعلق  فيما  ،  املثال  سبيل  على.  خمتلفة  ولوائح  قوانني  بواسطة  منفصل  أو  منفصل

 .واالئتمانية العقاري والرهن

 نتائج البحث .3

 ومكانته عند القانون وفتوى جملس العلماء.   األانبيب األطفال رعيةش

حق اإلرث ألطفال األنبوب هلا ارتباطًا وثيًقا مع مكانته يف النسب عند صالحية االبن  

تنظيم   يف  مضمنة  األنبوب  ألطفال  صالحيته  فإن   ، القانون  اجلانب  من  نظران  وإذا   ،

بتعديل    2019( لسنة  16قانون رقم )  42القانون  واملواد  من  250القانون يف املادة  

 يف شأن الزواج.  1974لسنة  1القانون رقم. 

يف   طوال    نشأ  أو  ولد  طفل  كل"  :  يذكر    القانون  من  250  املادةبداية    ،   الزواجيف 

  بتعديل   2019  لسنة(  16)   رقم  قانون  42  املادة  يف  مث”.    ألبيه   الزوج  على  احلصول

 هم  الشرعيني  األطفال"  أن  علىيذكر    ،   الزواج  بشأن  1974  لسنة  1  رقم  القانون

 ". قانوين زواج نتيجة أو زراج يف املولودين األطفال

تلك  من  جواز    تستفاد  على    املخترب   يف  اإلخصاب   العملية  استخدامالقانون 

أدخله    مث  الزواج  رابط  يف  الشرعية  جا الزو   من  والبويضات   املنوية  احليواانت   استخدام  بشرط
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، والطفل يعترب الولد، ولكن فيه مشكلة، منها: إذا كانت   الزوجة  رحمالصغري إيل    اجلنني

أحد   حىت املاحنة    من  البويضات   وأ  املنوية  احليواانت من  الزوجة  رحم  إىل  أدخله  مث 

للزوج والزوجة    البويضات   وأ  املنوية  احليواانت تولدت، ومنها أيضا: إذا كانت من أحد  

من الزوجة الثانية أو الثالثة مثال، ويف هذان القضيىتان   األخرىرحم الزوجة  مث أدخله إىل  

أن الطفل يعترب الولد شرعيا عند القانون ألن يف تلك القانون مل يذكر على تفصيله يف  

الوضيعة، وهذا   البويضات   و أ  املنوية  احليواانت ابب  إذا كانت من أحد   من املاحنة أو 

 العلماء اإلندونيسي.خمالف مبا أفتاه جملس 

جملس العلماء اإلندونيسي وهناك فتوى حول األطفال    إذا نظران من جانبأما  

بيان واضحة يف مكانة األطفال األانبيب على التفصيل    أانبيب أو التلقيح االصطناعي

 قيادة رئيس جملس العلماء اإلندونيسي مبا يلي:

،  شريك الزوج الزوجة الشرعية جائزة  األانبيب مبنوية وبويضات من  األطفالالتلقيح من   .1

 ألن هذا من االختيار أو أخذ األسباب املشروع.

سبيل   .2 )على  األخرى  الزوجة  الرحم  ابلوديعة  والزوجة  للزوج  املولودين  األانبيب  أطفال 

القاعدة حتت  حرام  حكمه  األوىل(  الزوجة  إىل  املوكلة  الثانية  الزوجة  من   ، سد    املثال 

من  ألن    ،الذريعة )  هذا  املرياث  مبشاكل  يتعلق  فيما  مشاكل كبرية  سيصري  شأنه 

 وابخلصوص بني طفل يولد ألم هلا بويضة وأم اليت حتملها وكذالك العكس(
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التلقيح االصطناعي من املنوية اجملمدة من الزوج املتوىف جكمه حرام حتت القاعدة السد  .3

 ما يتعلق ابملرياث. ألن هذه احلالة سيثري مشكلة شائكة من حيث النسب وفي،  الذريعة

الزوج    األطفال أانبيب اليت تصدر من املنوية والبويضات املأخوذة من الشريك 

حرام فحكمه  صحيحة  غري  صحيحة   ،والزوجة  غري  الزوجة  مع  اجلماع  هذا كمثل  ألن 

 12 )الزان( ، حتت القاعدة السد الذريعة، لتجنب وقوع الزان.

 املسألة. تنفيذ  العلماء اإلندونيسي يفمقارنة القانون اإلندونيسي مع فتوى جملس 

للقانون  وفًقا  األانبيب  أطفال  مبحث  يف  مواقف  مجيع  الباحث  عرض  بعد 

اإلندونيسي وفتوى اجمللس العلماء اإلندونيسي ، من الواضح علينا أن لكل منهما تطبيق  

هذا بلدان  يف  املختلفة  والفتاوى  .  احلكم  اإلندونيسي  القانون  بني  ابملقارنة  عرضنا  وإذا 

وهلا   خصائص  منهما  لكل  فيظهر  التنفيذ الباب  مسائل  يف  اإلندونيسي  العلماء  جملس 

 مزااي اخلاصة. 

اجملتمع   يعملها  أن  ميكن  اليت  القانون  من  بلدان  يف  املستخدمة  القوانني  ذالك  مثال 

وال والدين  القبيلة  متنوع  من  النظر  اإلندونيسي  وجهة  يف  منها خيتلف  حيث كل  عرق ، 

 على تطبيق سياسات القانون اإلندونيسي. 

 
( أبو سهمى فاين، حكم الطفل األانبيب هذا الفوي جملس العلماء اإلندونسي،   12

https://muslim.okezone.com/read/2019/09/18 /330/2106191/hukum-bayi-tabung-
menurut-islam-ini-4-fatwa-mui    2019ديسمرب  27يف الوصول 

https://muslim.okezone.com/read/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-mui
https://muslim.okezone.com/read/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-mui
https://muslim.okezone.com/read/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-mui
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أما فتوى جملس العلماء اإلندونيسي ، فريى الباحث أن هناك قرار شرعي أكثر مشولية  

يف الفتوى ، وهذا ألن وجهة النظر البعيدة الذي ميكن وقوعها جدال يف املستقبل حول  

 اصة يف قضااي الوراثة. وضع التلقيح االصطناعي ، وخ

األقسام  فبالتايل احتصار ما حيصله من اإلستنباط املقارنة السابقة ابلتفصيل
 عن صناعة التلقيح األطفال األانبيب: 

فتوي   كيقية التلقيح الرقم
جملس  
 العلماء 

القانون   حق اإلرث
 اإلندونيسي 

حق 
 اإلرث

اليت    طفال األانبيب األ 1
ابحليواانت املنوية  قلح 

والبويضات من زوجني  
شرعًيا وينتقل إىل رحم  

 البويضةذوي الزوجة 

 له حق ابن شرعي  له حق ابن شرعي 

اليت    طفال األانبيب األ 2
من زوج وزوجة قلح 

إىل رحم زوجة   هاوينتقل
خرى )مثل من الزوجة  األ

الثانية عهدت إىل الزوجة  
 األوىل(

ليس ابن  
 شرعي

ليس له 
 حق

 له حق ابن شرعي 

طفال األانبيب اليت  األ 4
أخذ احليواانت املنوية  

والبويضة من شريك غري  
 زوج وزوجة الشرع

ليس ابن  
 شرعي

ليس له 
 حق األرث 

ليس ابن  
 شرعي

ليس له 
 حق األرث 
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طفال األانبيب من  األ 5
املنوية الذي مت جتميده من  

 زوج الذي قد تويف 

ليس ابن  
 شرعي

ليس له 
 حق

 له حق شرعي ابن 

 

 الخاتمة. 4

بنعمته تتم الصاحلات وبرمحته أمت احلسنات والطيبات  حىت أوصل هذا  مد هللا  حن

  ذكر أهم النتائج اليت وصلت إليها بذكر الباحث ب د  وّ سيو   ،املتواضع إىل ختامهالبحث  

 ها. بعض التوصيات اليت متر أثناء إعدادمع خالصة البحث و  النظارايت 

من  األانبيب    نظارايت ال  اختصار  فهذه  ألطفال  اإلندونيسي  العلماء  و القانون  فتوى 

 اإلندونيسي والقانون اإلندونيسي. 

نظارايت  العلماء    فمن  ابحليواانت  أن    اإلندونيسيفتوى  االصطناعي  التلقيح 

املنوية والبويضات من زوجني وينتقل إىل رحم الزوجة حيث تولد البويضة جائز يف عند  

العلماء   وزوجة  وي  اإلندونيسيالفتوى  زوج  من  األانبيب  أطفال  مث  شرعي.  طفل  صبح 

مع رحم زوجة أخرى، وأطفال األانبيب من احليواانت املنوية الذي مت جتميده من زوج 

متوىف ، أطفال األانبيب مت أخذ احليواانت املنوية والبويضة من شريك غري زوج وزوجة  

 .اإلرث س هلم حق يالشرع كلها حرام ول
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عالقة األطفال املولودين من خالل التلقيح  أن   اإلندونيسيالقانون نظرايت مث 

القانون   ،فإن  تفصلته  على  االصطناعي  التلقيح  تفسري  يتم  مل   اإلندونيسياالصطناعي 

يف إندونيسيا فقط ينظم كيفية السماح بعملية  التلقيح االصطناعي. ولذلك استخدام 

األانبيب املسرت  ألطفال  بل    اإلندونيسيشدين ابلقانون  حقوق املرياث  يليق مطلقا،  ال 

األصلي   والديه  دماء  من  طفالً  ليس  الذي  الشخص  ألن  املرتتبة   املشكلة  طلوع  ميكنا 

 ويعامل مثل طفل يعترب له أصليا وابلصوص يف توزيع املرياث بعت موت الوارث.  

 التوصيات

 منها: ات صيلتو عرض الباحث ابيامتة اخل ههذ خرآيف و 

للحكومة واجملتمع اإلندونيسي فيما يتعلق بوضع    إقرتاحمن املأمول أن هذا البحث   .أ

وعالقة    اإلندونيسيالقانون   األانبيب  اإلرث  ألطفال  الشريعة   حق  حيث  من 

   ته. . حىت يتمكن الشعب اإلندونيسي من معرفاإلندونيسياإلسالمية وكتاب القانون  

طفال  أبفيما يتعلق    يف استخدام احلكم عند املرجع إلثبات اإلرث    أحسنأيهما  أي  

 األانبيب اليت حتدث اليوم.

ينبغي أن يكون يف إندونيسي لديها لوائح تنظيمية خاصة عملية والدة أطفال   .ب 

ووضع   عن    األطفالاألانبيب  يتعلق  فيما  القانوين  إثبات  مع  األانبيب.  أطفال  املولود 
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التل ألطفال  االصطناعي،  املوقف  أطفال و قيح  ابملرياث  يتعلق  فيما  حتديده  أيًضا  ميكن 

 .اإلندونيسياألانبيب حسب القانون 

حصوصا يف قضية   علماء اإلسالمالتعامل مع الكثر يكون  أن   ينبغى لحكومةول .ت 

يف أختياج إىل شريعة اإلسالم  ، ألن قد ثبت  إثبات القانون   يف هذه احلالة   ووضح 

 األحكام اإلسالمية العادلة والشاملة حىت تصبح مرجعا ملصلحة الناس.كمال  وجللية  

هذا لعل ينفعنا ولكم ولسائر من قرء وأتمل هذا البحث، وجيعل هللا ثقيلة األجر 

وصلى هللا نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هنجه واسنت  يف ميزان حسناته.  

 بسنته إىل يوم القيامة...اللهم آمني. 

 املراجع  سفهر 
 

، عامل  اململكة العربية السعوديةه.  احمليط يف اللغة،  1414 إمساعيل ، 

 الكتب.

لقاموس احمليط، يروت، لبنان، مؤسسة  ه. ا1426، ابدي، حممدالفريوز آ

 الرسالة.  

ه،  روضة الطالبني وعمدة املفتني،بريوت، 1412النووي، حيىي بن شرف ،

 املكتب اإلسالمي    ، لبنان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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